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Περίληψη 

Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά τις αναπαραστάσεις ενός μικρού αριθμού 

εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τις διακρίσεις. Στόχο αποτελεί, σε 

ένα πρώτο επίπεδο, η διερεύνηση του τι συνιστά διάκριση για αυτούς και, σε ένα 

δεύτερο επίπεδο, οι τρόποι με τους οποίους αναφέρονται σε ζητήματα διάκρισης και 

ρατσισμού. Για το εγχείρημα αυτό, η έρευνα αντλεί τον θεωρητικό και μεθοδολογικό 

της προσανατολισμό από την Κοινωνική Ψυχολογία του Λόγου.  

Από την επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας αλλά και συναφών ερευνών, 

διαπιστώνεται έλλειψη ποιοτικών ερευνών σχετικά με τις αναπαραστάσεις που έχουν 

οι εκπαιδευτικοί για τις διακρίσεις, κυρίως στον Ελληνικό χώρο. Ωστόσο, η 

κατανόηση του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνονται και νοηματοδοτούν οι 

εκπαιδευτικοί τη διάκριση, μπορεί να εμπλουτίσει το θεωρητικό πλαίσιο του 

ρατσιστικού λόγου και να αξιοποιηθεί ακαδημαϊκά και πρακτικά από την 

εκπαιδευτική κοινότητα με γνώμονα τον αναστοχασμό των ίδιων των εκπαιδευτικών 

σε φαινόμενα ρατσισμού και πρακτικές διάκρισης.  

Για τη συλλογή των ερευνητικών δεδομένων διεξήχθησαν συνεντεύξεις, ενώ η 

ανάλυση των δεδομένων έγινε με την ποιοτική μέθοδο της θεματικής ανάλυσης με 

στόχο την εύρεση κεντρικών μοτίβων που διαπερνούν το σύνολο του υλικού και 

αντανακλούν τις αναπαραστάσεις των εκπαιδευτικών για τις διακρίσεις. Ο λόγος των 

εκπαιδευτικών συγκροτήθηκε γύρω από δύο κεντρικούς άξονες: την εννοιολόγηση 

της διάκρισης, καθώς και τα αίτια και τους παράγοντες του σχολικού ρατσισμού και 

της διάκρισης.  

Αναφορικά με το πρώτο κεντρικό μοτίβο, οι ομιλητές αντιλήφθηκαν τη διάκριση με 

όρους ατομικής/ενδο-ψυχικής παθολογίας, ταυτίζοντας τη διάκριση με την 

ταμπελοποίηση, σκιαγραφώντας τον δράστη της διάκρισης ως άτομο που θέλει να 

είναι ανώτερος από τους άλλους. Αντιλήφθηκαν, ακόμη, τη διάκριση ως φαινόμενο 

που επιφέρει σωματικές και ψυχολογικές επιπτώσεις στον αποδέκτη της. Την ίδια 

στιγμή, θεώρησαν τη διάκριση ως φαινόμενο που πηγάζει από τον κοινωνικο-

οικονομικό διαχωρισμό των ατόμων, λόγω της σύνδεσης των διακρίσεων με την 

κοινωνικο-οικονομική θέση του ατόμου αλλά και με την διαφορετική αντιμετώπιση 

και συμπεριφορά των φύλων. Ακόμη, κατασκεύασαν τη διάκριση ως αμφίσημη 
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έννοια, η οποία μπορεί να είναι και θετική και αρνητική απέναντι σε συγκεκριμένες 

ομάδες ανθρώπων και για διαφορετικούς, κάθε φορά, λόγους. Ταυτόχρονα, όμως, της 

προσέδωσαν μια κανονιστική και ανθρωπιστική αξία, αναφερόμενοι στην υποχρέωση 

για αποδοχή και ίση αντιμετώπιση του διαφορετικού.  

Ο δεύτερος κεντρικός άξονας των θεμάτων αφορά στην απόδοση αιτίων για την 

ύπαρξη των διακρίσεων στο σχολικό περιβάλλον, όπου οι εκπαιδευτικοί έκαναν λόγο 

για ευθύνη της οικογένειας, του σχολείου, αλλά και των ίδιων των αλλοδαπών ως 

υπαίτιους των διακρίσεων. Ειδικότερα, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί υποστήριξαν 

πως ο ρατσισμός των αλλοδαπών μαθητών καλλιεργείται από τους γονείς των 

μαθητών στις οικίες τους και οι μαθητές/τριες μεταφέρουν τις αντιλήψεις αυτές στο 

σχολικό χώρο. Ακόμη, απέδωσαν την αδιαφορία για το σχολείο και την παραβατική 

συμπεριφορά των αλλοδαπών μαθητών στους γονείς, υποστηρίζοντας πως το σχολείο 

μπορεί να κάνει ελάχιστα πράγματα για αυτούς τους μαθητές/τριες, αν δεν υπάρχει 

μέριμνα από τους γονείς.  

Συμπερασματικά, η έρευνα εμφάνισε παρόμοιους προσανατολισμούς με άλλες 

έρευνες ως προς την κατασκευή της διάκρισης και του ρατσισμού αλλά και ως προς 

τη δυναμική των ρεπερτορίων που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί. Ιδιαίτερα 

εμφανής κατέστη η χρήση ρητορικών στρατηγικών οι οποίες εξυπηρετούν 

συγκεκριμένες λειτουργίες (π.χ. αποποίηση, δικαιολόγηση, νομιμοποίηση, 

εκλογίκευση κ.ά.), εδραιώνοντας, με αυτόν τον τρόπο, έναν κυρίαρχο λόγο που 

απεμπολεί τη συστημική φύση των διακρίσεων την ίδια στιγμή που αυτές 

αναπαράγονται και διαιωνίζονται σε βάρος των μειονοτήτων. Κεντρικό 

χαρακτηριστικό που διαπερνά τον λόγο τους αποτέλεσε η διαχείριση της 

επαγγελματικής τους ταυτότητάς και η επιθυμία της θετικής αυτό-παρουσίασής τους.  

Η έρευνα αυτή εμπλουτίζει τη βιβλιογραφία ως προς τις αναπαραστάσεις της 

διάκρισης στον Ελλαδικό χώρο εν γένει αλλά και πιο συγκεκριμένα στον 

εκπαιδευτικό χώρο, καθώς οι υπάρχουσες μελέτες εστιάζουν, για παράδειγμα, στις 

αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για ζητήματα ένταξης μεταναστών μαθητών και όχι 

ειδικά για φαινόμενα ρατσισμού και κοινωνικών διακρίσεων εντός του σχολικού 

περιβάλλοντος. Τα ευρήματα της έρευνας είναι χρήσιμο να αξιοποιηθούν από τους 

ίδιους τους εκπαιδευτικούς για κριτικό αναστοχασμό απέναντι στην εκπαιδευτική 
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πολιτική περί ρατσισμού και διακρίσεων την οποία διαμορφώνουν και οι ίδιοι σε 

έναν μεγάλο βαθμό με τον λόγο και τη δράση τους.  

Λέξεις – κλειδιά: αναπαραστάσεις της διάκρισης, λόγος (discourse), Λογοψυχολογία 

(Discursive Psychology), έννοια του ρατσισμού, έννοια της προκατάληψης, Θεματική 

Ανάλυση, Ανάλυση Λόγου (Discourse Analysis), εκπαιδευτικοί 
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Abstract 

This dissertation studies the representations of a small number of secondary education 

teachers on discrimination. The aim is, at a first level, to explore what constitutes 

discrimination for them and, at a second level, the ways in which they refer to issues 

of discrimination and racism. For this project, the research draws its theoretical and 

methodological orientation from the Social Psychology of Discource. 

An overview of the relevant literature and related research, shows a lack of qualitative 

research on teachers’ representations of discrimination, especially in the Greek area. 

However, an understanding of how teachers perceive and make sense of 

discrimination can enrich the theoretical framework of racist discourse and can be 

used academically and practically by the educational community in the light of 

teachers’ own reflection on racism and discriminatory practices. 

Interviews were conducted for the collection of research data, while the data analysis 

was carried out using the qualitative method of thematic analysis in order to find 

central patterns that permeate the entire material and reflect teachers' representations 

of discrimination. Teachers' speech was formed around two central axes: the concept 

of discrimination, as well as the causes and factors of school racism and 

discrimination. 

Regarding the first central pattern, the speakers perceived discrimination in terms of 

individual / intra-psychological pathology, identifying discrimination with labeling, 

outlining the perpetrator of discrimination as a person who wants to be superior to 

others. They also perceived discrimination as a phenomenon that has physical and 

psychological consequences for its recipient. At the same time, they sa discrimination 

as a phenomenon that stems from the socio-economic segregation of individuals, due 

to the association of discrimination with the socio-economic status of the individual 

but also with the different treatment and behavior of the sexes. They also constructed 

discrimination as an ambiguous concept, which can be both positive and negative 

towards specific groups of people and for different reasons, each time. At the same 

time, however, they gave it a regulatory and humanitarian value, referring to the 

obligation to accept and treat the different equally.  
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The second central focus of the issues concerns the attribution of reasons for the 

existence of discrimination in the school environment, where teachers spoke of the 

responsibility of the family, the school and the foreigners themselves as the culprits of 

discrimination. In particular, most teachers argued that the racism of foreign students 

is cultivated by the students' parents in their homes and that students convey these 

perceptions in the school space. They also attributed the indifference to school and the 

delinquent behavior of foreign students to their parents, arguing that the school can do 

little for these students if there is no parental care. 

In conclusion, the research showed similar orientations to other research on the 

construction of discrimination and racism but also on the dynamics of the repertoires 

used by teachers. The use of rhetorical strategies serving specific functions (e.g. 

denial, justification, legitimation, rationalization, etc.) has become particularly 

evident, thereby establishing a dominant reason for the systemic nature of 

discrimination at the same time as it is reproduced and discriminated against by 

minorities. A central feature that permeates their speech was the management of their 

professional identity and the desire for their positive self-presentation. 

This research enriches the literature on the representations of discrimination in Greece 

in general and more specifically in the educational field, as existing studies focus, for 

example, on teachers' perceptions of immigrant pupils and not specifically on 

phenomena of racism and social discrimination within the school environment. The 

research findings are useful to use by the teachers themselves for critical reflection on 

the educational policy of racism and discrimination which they themselves form to a 

large extent with their speech and action. 

Key – words: representations of discrimination, discourse, Discursive Psychology, 

concept of racism, concept of prejudice, Thematic Analysis, Discourse Analysis, 

teachers 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Έναυσμα της παρούσας εργασίας αποτελεί η πολυπολιτισμικότητα της σύγχρονης 

εποχής μέσα σε ένα πλαίσιο συνεχών και ραγδαίων οικονομικών, κοινωνικών και 

πολιτικών αλλαγών που σημειώνονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Ιδιαίτερα σημαντική 

έκφανση αυτής της πραγματικότητας αποτελεί η δημιουργία μεταναστευτικών 

ρευμάτων, τα οποία «δοκιμάζουν» τις χώρες υποδοχής τους - ανάμεσα σε αυτές και 

την Ελλάδα - και επιφέρουν αλλαγές σε ποικίλους τομείς της ανθρώπινης ζωής, τόσο 

για τους ίδιους τους μετανάστες όσο και για τον εκάστοτε ντόπιο πληθυσμό. Η 

συμβίωση διαφορετικών πολιτισμών μέσα στην ίδια κοινωνία μπορεί να οδηγήσει σε 

προκατειλημμένες απόψεις, στερεοτυπικό τρόπο σκέψης και εφαρμογή πρακτικών 

διάκρισης έναντι συγκεκριμένων ατόμων ή ομάδων. 

Ο χώρος της εκπαίδευσης δε θα μπορούσε να βρίσκεται έξω από αυτή την 

πολυπολιτισμική πραγματικότητα που χαρακτηρίζει τις σύγχρονες κοινωνίες. Λόγω 

της παρουσίας μαθητών με διαφορετικό πολιτισμικό και κοινωνικό υπόβαθρο, το 

εκπαιδευτικό σύστημα καλείται να ανταποκριθεί στις ανάγκες τους και να 

δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ένταξή τους. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών σε 

αυτό το εγχείρημα είναι εξέχων, καθώς η σκέψη και η δράση τους επηρεάζει και 

διαμορφώνει τις συνθήκες στις οποίες μπορεί αυτό να επιτευχθεί. Έτσι, η μελέτη των 

αναπαραστάσεων των εκπαιδευτικών για τις διακρίσεις κρίνεται πολύ σημαντική, 

καθώς μπορεί να αποτελέσει εφόδιο για αναστοχασμό και αναδιαμόρφωση των 

απόψεων των ίδιων και, κατά συνέπεια, της σχολικής κουλτούρας. 

Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκαν οι αναπαραστάσεις για τη διάκριση μέσα από 

συνεντεύξεις με ένα μικρό δείγμα Ελλήνων εκπαιδευτικών που εργάζονται στο Νομό 

Ρεθύμνου της Κρήτης. Η επαγγελματική ταυτότητα των εκπαιδευτικών κρίθηκε ως 

παράγοντας διατύπωσης κανονιστικών αντιλήψεων από μέρους τους και για τον λόγο 

αυτό επιδιώχθηκε η όσο το δυνατόν πιο αυθόρμητη και πλούσια σε περιεχόμενο 

παράθεση των απόψεών τους σχετικά με το τι συνιστά διάκριση. Η ερευνητική 

προσέγγιση βασίστηκε στις θεωρητικές αρχές της Λογοψυχολογίας των Potter και 

Wetherell (1987˙2009).  

Η εργασία αποτελείται από το θεωρητικό και το ερευνητικό μέρος. Το θεωρητικό 

πλαίσιο αποτελείται από δύο κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο 
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ιστορικό και θεωρητικό υπόβαθρο της Ανάλυσης Λόγου στο πεδίο της Κοινωνικής 

Ψυχολογίας και αποσαφηνίζονται βασικοί όροι και ζητήματα ανάλυσης της 

Λογοψυχολογίας των Potter και Wetherell (1987˙2009) τα οποία πλαισιώνουν το 

παρόν ερευνητικό εγχείρημα. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται πιο συγκεκριμένα σε 

θεωρητικές παραδοχές και έρευνες σχετικά με τον λόγο (discourse) περί της 

προκατάληψης, του ρατσισμού και των διακρίσεων, στο οποίο και επισημαίνονται 

βασικά σημεία του σύγχρονου ρατσιστικού λόγου, καθώς και η κατασκευή και η 

εννοιολόγηση της προκατάληψης, του ρατσισμού και των διακρίσεων στον λόγο των 

ατόμων, τα οποία συνομιλούν με τα ευρήματα της παρούσας εργασίας. Ακόμη, το 

θεωρητικό μέρος εστιάζει στις αναπαραστάσεις των εκπαιδευτικών, οι οποίες 

φαίνεται να επιβεβαιώνουν τα πορίσματα της παρούσας ανάλυσης.  Στο ερευνητικό 

μέρος αποτυπώνονται τα μεθοδολογικά χαρακτηριστικά της έρευνας που 

υλοποιήθηκε, δηλαδή ο σχεδιασμός και ο τρόπος διεξαγωγής της, ενώ επεξηγείται η 

διαδικασία και τα στάδια ανάλυσης του υλικού που συγκεντρώθηκε. Στα τελευταία 

κεφάλαια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης και τα τελικά 

συμπεράσματα της έρευνας, συμπεριλαμβανομένων των μεθοδολογικών της 

περιορισμών και των προοπτικών για περαιτέρω έρευνα.  
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 

Η παρούσα εργασία αντλεί τον θεωρητικό και μεθοδολογικό της προσανατολισμό 

από την Κοινωνική Ψυχολογία με θέμα μελέτης τον λόγο (discourse). Προκειμένου 

να γίνουν αντιληπτές οι θεωρητικές έννοιες και η μέθοδος της παρούσας έρευνας, 

παρακάτω παρουσιάζεται το ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο της Ανάλυσης Λόγου στο 

πεδίο της Κοινωνικής Ψυχολογίας. Στη συνέχεια, καταδεικνύεται η εμφάνιση της 

προσέγγισης της Λογοψυχολογίας ως διακριτό είδος Ανάλυσης Λόγου στην 

Κοινωνική Ψυχολογία. Παρουσιάζεται το θεωρητικό της υπόβαθρο και οι σχολές που 

εντοπίζονται στους κόλπους της, ενώ αποσαφηνίζονται βασικές έννοιες και ζητήματα 

με τα οποία ασχολείται.  

1.1. Η στροφή στον λόγο (discourse) στην Κοινωνική Ψυχολογία 

Από τη δεκαετία του 1970, σημαντικές αλλαγές στον χώρο των κοινωνικών και 

ανθρωπιστικών σπουδών συνέβαλαν στην αμφισβήτηση του μέχρι τότε 

επιστημονικού παραδείγματος του γνωστικισμού που επικρατούσε στην εμπειρική 

έρευνα για ποικίλες έννοιες της ψυχολογίας, όπως οι στάσεις, το φύλο και η μνήμη. 

Πιο συγκεκριμένα, στον χώρο της Κοινωνικής Ψυχολογίας επανεκτιμήθηκαν βασικές 

κοινωνιο-ψυχολογικές ιδέες, όπως οι κατηγορίες (categories), οι κοινωνικές 

αναπαραστάσεις και ο ρατσισμός (Potter, et al., 1990). 

Ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη αποτέλεσε η μετατόπιση από την έρευνα των στάσεων 

στη μελέτη των κοινωνικών αναπαραστάσεων και της δια του λόγου ψυχολογίας. 

Κατά πρώτον, η μετατόπιση αυτή έχει την αιτία της στην συνειδητοποίηση της 

αδυναμίας των στάσεων, έννοια η οποία βρίσκεται στον πυρήνα της κοινωνιο-

ψυχολογικής έρευνας ως μετρήσιμου εργαλείου για την εξήγηση του τρόπου με τον 

οποίο συμπεριφέρονται οι άνθρωποι στην καθημερινή ζωή. Αυτή η αδυναμία έφερε 

στο προσκήνιο το πρόβλημα «στάσης/συμπεριφοράς», της διαφοροποίησης, δηλαδή, 

ανάμεσα στις δηλώσεις των ατόμων και στην έμπρακτη δράση ή στάση τους απέναντι 

σε ποικίλα ζητήματα (Wetherell, 2005˙ Potter & Wetherell, 2009). Επιπρόσθετα, 

σύμφωνα με μια προσέγγιση προσανατολισμένη στον λόγο, η έρευνα των στάσεων 

απεμπολεί τον κοινωνικό και ρητορικό χαρακτήρα τους, καθώς τα άτομα 
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κατασκευάζουν αξιολογικές εκδοχές και τις χρησιμοποιούν με ποικίλους τρόπους για 

να επιτελέσουν διαφορετικούς σκοπούς, όπως, για παράδειγμα, την αποφυγή 

κατηγορίας (Potter & Wetherell, 1988).  

Κατά δεύτερον, η ανάδυση κοινωνιο-κονστρουξιονιστικών προσεγγίσεων κατά τις 

δεκαετίες του 1980 και του 1990, οι οποίες εμφανίστηκαν ως εναλλακτικές απέναντι 

στην πειραματική έρευνα της κοινωνικής νόησης, κατέστησε αντιληπτή την 

προβληματική εννοιολόγηση των στάσεων και των αξιολογήσεων ως ατομικές 

οντότητες και τις τοποθέτησε στο πεδίο της κοινωνικής διά-δρασης. Μέσα στο 

πλαίσιο της αλληλεπίδρασης, τα άτομα θεωρείται ότι μοιράζονται κοινά νοήματα και 

εικόνες της συλλογικής ζωής, τα οποία αποτελούν κοινωνικές αναπαραστάσεις του 

κόσμου, ενώ οι στάσεις αποτελούν δευτερεύοντα φαινόμενα που διατρέχουν τις 

πρώτες. Η έννοια των κοινωνικών αναπαραστάσεων τονίζει τον ρόλο και τη σημασία 

των κατασκευών που χρησιμοποιούν τα άτομα για να κατανοήσουν τον κόσμο αλλά 

και των δράσεων που αυτές οι κατασκευές επιτελούν (Wetherell, 2005).  

Κατά τις ίδιες δεκαετίες, πραγματοποιείται μια στροφή του ακαδημαϊκού 

ενδιαφέροντος στη σημασία και τη λειτουργία του λόγου (discourse) στην κοινωνιο-

ψυχολογική έρευνα. Πρόκειται για μια σύνθεση διαφορετικών επιστημολογικών 

προσεγγίσεων, οι οποίες ορίζουν και αντιμετωπίζουν διαφορετικά την έννοια και τη 

μέθοδο ανάλυσης του λόγου. Ωστόσο διακατέχονται από μια κοινή παραδοχή: την 

αναγνώριση και σημασία της επιτελεστικής (performative) λειτουργίας της γλώσσας 

και τον προσανατολισμό της στη δράση  (Bozatzis & Dragonas, 2014).  

Στο πεδίο της Ανάλυσης Λόγου στην Κοινωνική Ψυχολογία, η παραπάνω αρχή 

αντλείται από τη θεωρία των γλωσσικών πράξεων («speech acts theory») με κύριο 

εκπρόσωπο τον John Austin (1957). Άλλες σημαντικές πηγές επιρροής της Ανάλυσης 

Λόγου στην Κοινωνική Ψυχολογία αποτέλεσαν η εθνομεθοδολογική και η 

σημειολογική προσέγγιση με κύριους εκφραστές τους Saussure και Barthes, οι 

κονστρουκτιβιστικές προσεγγίσεις της ανθρώπινης ανάπτυξης με κύριο εκπρόσωπο 

τον Vygotsky (1987), η Ανάλυση Συνομιλίας, η φιλοσοφία της γλώσσας του 

Wittgenstein και οι κοινωνικές μελέτες της επιστήμης (Potter & Wetherell, 

2009˙Bozatzis & Dragonas, 2014˙Jowett, 2015˙Gilbert & Mulkay, 1984).  
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1.2.Η εμφάνιση της Λογοψυχολογίας: θεωρητικό υπόβαθρο 

Από πολλούς ερευνητές θεωρείται ότι ορόσημο για τη στροφή στον λόγο στο πεδίο 

της Κοινωνικής Ψυχολογίας αποτέλεσε το έργο των Potter και Wetherell «Λόγος και  

Κοινωνική Ψυχολογία: Πέρα από τις στάσεις και τη συμπεριφορά» (1987). Σε 

μεταγενέστερο εγχείρημα, η πρώτη χρήση του όρου «Λογοψυχολογία» ή «δια του 

λόγου Ψυχολογία» («Discursive Psychology») από τους Edwards και Potter (1992) 

άνοιξε ένα νέο διακριτό πεδίο Ανάλυσης Λόγου στην Κοινωνική Ψυχολογία 

(Bozatzis & Dragonas, 2014˙Jowett, 2015). Τόσο η επίδραση του κονστρουξιονισμού 

και η αμφισβήτηση της γνωστικής θεωρίας όσο και η έμφαση που δόθηκε στην 

κοινωνική οπτική για τη γλώσσα, έκαναν δυνατή την παραγωγή ενός νέου σώματος 

ερευνών στο πεδίο της Κοινωνικής Ψυχολογίας του Λόγου (Potter, 2004˙Potter & 

Wetherell, 2009).  

Οι παραπάνω προσεγγίσεις της Λογοψυχολογίας εντάσσονται στον κοινωνικό 

κονστρουξιονισμό, σύμφωνα με τον οποίο η πραγματικότητα και η ανθρώπινη 

εμπειρία είναι κοινωνικά κατασκευασμένες (Wetherell, 2005). Στο πλαίσιο του 

κονστρουξιονισμού, η προσέγγιση της Ρητορικής Ψυχολογίας του Billig (1982) 

εμπλούτισε τις θεωρητικές παραδοχές της Λογοψυχολογίας. Σύμφωνα με αυτήν, ο 

γραπτός και ο προφορικός λόγος συλλαμβάνονται ως τρόποι κατασκευής του κόσμου 

που προσανατολίζονται στη δράση, ενώ η χρήση της γλώσσας εξαρτάται από το 

περιβάλλον και τις καταστάσεις στις οποίες αρθρώνεται από τα υποκείμενα. Η 

γλώσσα αποτελεί εργαλείο πραγματοποίησης των σκέψεων, κινήτρων και στάσεων 

των ατόμων. Μέσα σε αυτή την οπτική, τα άτομα αποτελούν τόσο προϊόντα όσο και 

δημιουργούς των λόγων (Phillips & Jorgensen, 2009˙Jowett, 2015). 

Στον χώρο της Λογοψυχολογίας κοινή παραδοχή είναι ότι υπάρχουν τρεις 

διαφορετικές σχολές για το πως ορίζεται και πως πραγματοποιείται η ανάλυση του 

λόγου: α) η μεταδομιστική, εμπνεόμενη από τη θεώρηση του Φουκώ περί της σχέσης 

λόγου, εξουσίας και υποκειμένου με κύριο εκφραστή τον Ian Parker (1989), β) η 

θεώρηση της διάδρασης που στηρίζεται στην ανάλυση συνομιλίας και την 

εθνομεθοδολογία με κύριους εκφραστές τους Edwards και Potter (1992) και γ) η 

συνθετική θεώρηση των δύο αυτών κατευθύνσεων με εκπροσώπους τους Potter και 

Wetherell (1987) (Phillips & Jorgensen, 2009˙Bozatzis & Dragonas, 2014˙Jowett, 

2015).  
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Επιγραμματικά, η φουκοϊκή προσέγγιση συλλαμβάνει με αφηρημένο τρόπο την 

έννοια του λόγου, στο πλαίσιο, δηλαδή, της δημιουργίας και της μεταβολής των 

κοσμοαντιλήψεων και των ταυτοτήτων των ατόμων σε επιμέρους λόγους και των 

συνεπειών που έχουν αυτές οι ρηματικές κατασκευές κοινωνικά. Καθώς τα 

καθημερινά φαινόμενα της ανθρώπινης ζωής αποτελούνται από συγκεκριμένα 

κοινωνικο-πολιτιστικά στοιχεία, η θεώρηση αυτή εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο τα 

φαινόμενα αυτά αναπαράγονται, φυσικοποιούνται και μπορούν να υφίστανται 

αυθύπαρκτα δια μέσω του λόγου. Στο πλαίσιο της φουκοϊκής αντίληψης, οι 

ταυτότητες αποτελούν προϊόντα θέσεων υποκειμένου στο πλαίσιο επιμέρους λόγων 

της δημόσιας σφαίρας, και οι λόγοι αυτοί «εγκαλούν» τα άτομα για δράση (Phillips & 

Jorgensen, 2009). 

Σύμφωνα με τη δεύτερη προσέγγιση, ο λόγος της ομιλίας και του κειμένου έχει 

πραξιακό προσανατολισμό στην κοινωνική διάδραση. Η θεώρηση αυτή εστιάζει, 

κυρίως στους τρόπους με τους οποίους ο προφορικός λόγος και η κοινωνική 

διάδραση διαρθρώνουν την κοινωνική οργάνωση. Προσπαθεί, ακόμη, να εξετάσει τον 

λόγο των υποκειμένων ως ένα δικό τους μοναδικό τρόπο οργάνωσης και κατασκευής 

του κόσμου αποφεύγοντας, μάλιστα, την παρεμβολή της ερμηνείας του ερευνητή η 

οποία θεωρείται ότι διαστρεβλώνει τα δεδομένα. Η ταυτότητα γίνεται αντιληπτή ως 

παραγωγικός πόρος μέσα από τον οποίο τα άτομα επιτελούν κοινωνικές πράξεις 

(Phillips & Jorgensen, 2009). 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το έργο των Potter και Wetherell (1987) αποτέλεσε 

σημείο τομής για την έμφαση στον λόγο στην Κοινωνική Ψυχολογία, ενώ η 

προσέγγιση που παρουσιάζει αποτελεί σύνθεση των δύο παραπάνω θεωρήσεων. 

Πρόκειται για μια συνδυαστική οπτική της μεταδομιστικής ενασχόλησης με τη 

συγκρότηση των υποκειμένων και των αντικειμένων μέσα από επιμέρους λόγους και 

της διαδραστικής (ανα) διαμόρφωσης των λόγων οι οποίοι εξαρτώνται από τις 

εκάστοτε συνθήκες αλληλόδρασης και τις κοινωνικές ανάγκες που καλούνται να 

καλύψουν κάθε φορά. Η ανάλυση λόγου εστιάζει εδώ στην ομιλία και το κείμενο ως 

κοινωνικές πρακτικές και στις πηγές που αξιοποιούνται για την ενεργοποίηση αυτών 

των πρακτικών (Potter, 2004). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο τι επιχειρούν και τι 

πράττουν τα άτομα μέσω της ομιλίας και του κειμένου και στους ποικίλους 

ρηματικούς πόρους που χρησιμοποιούν (Phillips & Jorgensen, 2009).  
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Σε αντίθεση με την προσέγγιση του Φουκώ, η ανάλυση λόγου των Potter και 

Wetherell, βλέπει το νου, τον εαυτό και την ταυτότητα ως αντικείμενα 

διαπραγμάτευσης που αναδιαρθρώνονται στο πλαίσιο της κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης. Δίνουν έμφαση στην κατασκευή της ταυτότητας, την οποία 

αντιλαμβάνονται στο πλαίσιο της κοινωνικής διάστασης του λόγου επηρεασμένοι από 

την έννοια της εσωτερίκευσης κοινωνικών διαλόγων και της ρητορικής οπτικής, 

σύμφωνα με την οποία το επιχείρημα αποτελεί μέρος της εσωτερίκευσης του 

δημόσιου λόγου στον εσωτερικό διάλογο του ατόμου. Η συγκεκριμένη ανάλυση 

λόγου ενδιαφέρεται για τα ιδεολογικά αποτελέσματα των περιγραφών των ατόμων 

και τονίζει την σχέση ανάμεσα στον εαυτό και την εξουσία, η οποία παράγεται μέσα 

από διαφορετικά είδη λόγου. Η ταυτότητα αποτελεί τόσο προϊόν των κοινωνικά 

διαθέσιμων λόγων όσο και μέσο για την επιτέλεση κοινωνικών πράξεων (Phillips & 

Jorgensen, 2009).  

1.2.1. Η Λογοψυχολογία των Potter & Wetherell: βασικές έννοιες και ζητήματα 

της Ανάλυσης Λόγου  

1.2.1.1.Λόγος 

Στον χώρο της Λογοψυχολογίας ο λόγος («discourse») εκλαμβάνεται ως μέσο για 

αλληλεπίδραση και αποτελεί τρόπο παραγωγής υποκειμενικών εκδοχών του κόσμου 

καθώς και εκδοχών του ψυχολογικού εαυτού των ατόμων (Potter, 2004). Οι Potter 

και Wetherell (2009) ορίζουν τον λόγο ως: α) είδη προφορικής διάδρασης και 

γραπτού λόγου και β) ποικίλα νοήματα, συνομιλίες, αφηγήσεις, εξηγήσεις. 

Νοούμενος ως γλωσσική χρήση στα κείμενα και την ομιλία της καθημερινής ζωής, ο 

λόγος αποτελεί δυναμική μορφή κοινωνικής πρακτικής που διαμορφώνει και 

διαμορφώνεται τόσο από τον κοινωνικό κόσμο όσο και από την ατομική ταυτότητα 

(Phillips & Jorgensen, 2009).  

Για τη Λογοψυχολογία, ο λόγος έχει 4 βασικά χαρακτηριστικά: 

• Ο λόγος είναι προσανατολισμένος στη δράση 

Ο λόγος αποτελεί το κυρίαρχο μέσο για δράση, καθώς μέσω αυτού τα άτομα μπορούν 

να επιτελέσουν ρηματικές πράξεις (π.χ. επίπληξη) ή να επιδοθούν σε πιο σύνθετες και 

θεσμικά ενσωματωμένες πρακτικές. 
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• Οι γλωσσικές πράξεις είναι οριοθετημένες: 

α) δια-προσωπικά, καθώς δηλαδή τα άτομα επιτελούν γλωσσικές πράξεις στο πλαίσιο 

μιας εκτυλισσόμενης συνομιλίας η οποία έχει ένα καθορισμένο χωρο-χρονικό 

πλαίσιο, σκοπό και κατεύθυνση (Shegloff, 1992). 

β) θεσμικά, όταν δια μέσω του λόγου εισάγονται ψυχολογικά ζητήματα τα οποία 

συνδέονται με τις συνθήκες των κοινωνικών θεσμών και, κατά συνέπεια, οι 

γλωσσικές πράξεις γίνονται αντιληπτές σε σχέση με τις «ειδικές ταυτότητες» που 

ενσαρκώνουν οι θεσμοί (π.χ. ιατρικός λόγος) (Drew & Heritage, 1992). 

γ) ρητορικά, καθώς τα υποκείμενα χρησιμοποιούν ένα μεγάλο φάσμα από ρητορικές 

πηγές όταν, για παράδειγμα, κατασκευάζουν περιγραφές για να αντιταχθούν ή να 

υπονομεύσουν εναλλακτικές εκδοχές της πραγματικότητας (Billig, et al., 1988˙Billig, 

1989).  

• Ο λόγος παράγεται ως ψυχολογικός 

Τα άτομα δια μέσω του λόγου κατασκευάζουν, εκφράζουν και ερμηνεύουν τόσο τις 

δικές τους όσο και τις διαθέσεις, αξιολογήσεις και περιγραφές των άλλων ως 

υποκειμενικές (ψυχολογικές) ή αντικειμενικές. 

• Ο λόγος κατασκευάζει και κατασκευάζεται 

Ο λόγος έχει διττό χαρακτήρα εφόσον, δηλαδή, αξιοποιείται από τα άτομα με τη 

μορφή πηγών (λέξεις, γραμματική, κατηγορίες, διαλογικές πρακτικές κτλ.) αλλά 

χρησιμοποιείται και από αυτά για την κατασκευή εκδοχών της πραγματικότητας οι 

οποίες μπορούν ρητορικά να καταστούν ουδέτερες, αντικειμενικές και ανεξάρτητες 

από τον ομιλητή (Potter & Wiggins, 2007˙Potter, 2012). 

1.2.1.2.Οι ιδιότητες του λόγου 

Το ενδιαφέρον της Λογοψυχολογίας εστιάζει σε τρεις βασικές ιδιότητες του λόγου: 

τη λειτουργία, την κατασκευή και τη μεταβλητότητά του. Η λειτουργία του λόγου 

αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές παραδοχές της Ανάλυσης Λόγου, καθώς 

συλλαμβάνει τη γλωσσική χρήση ως ρητορικό εργαλείο για την επιτέλεση πράξεων: 

διαταγή, πειθώ, κατηγορία κ.ά. Η λειτουργία του λόγου μπορεί να είναι είτε ρητή είτε 
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άρρητη, ειδική ή γενική. Για παράδειγμα, τα άτομα μπορεί να ζητήσουν έμμεσα 

βοήθεια για ένα ζήτημα ώστε να αποφύγουν την ενδεχόμενη απόρριψη του αιτήματος 

τους από τον συνομιλητή τους ή να επιτύχουν ταυτόχρονα την ευνοϊκή αυτό-

παρουσίασή τους και την μειονεκτική παρουσίαση των άλλων μέσω των 

διατυπώσεών τους (Potter, et al., 1990˙Potter & Wetherell, 2009).  

Δεδομένης της λειτουργικής ιδιότητας του λόγου να πραγματώνει ποικίλες και 

διαφορετικές πράξεις, η γλώσσα εμφανίζει μεταβλητότητα τόσο ως προς το κάθε 

φορά εσωτερικό της περιεχόμενο όσο και ως προς την σύνδεσή της με τους 

διαφορετικούς σκοπούς που επιτελεί και τα διαφορετικά αποτελέσματα που 

επιτυγχάνει (Potter & Wetherell, 2009). Ως εκ τούτου, η γλωσσική χρήση 

χαρακτηρίζεται από παραλλαγές διαλεκτικών κατασκευών, ανάλογα με το τι 

επιθυμούν και επιχειρούν να πράξουν τα άτομα. 

Οι δύο αυτές ιδιότητες εμπλέκονται ενεργά στην κατασκευή εκδοχών του κοινωνικού 

κόσμου. Η κατασκευή του λόγου εξαρτάται σημαντικά από τις εκάστοτε ρητορικές 

προσπάθειες των ομιλητών, τον σκοπό της (συν)ομιλίας και την περίσταση. Συνεπώς, 

οι περιγραφές και οι επεξηγήσεις των γεγονότων, των σκέψεων και των 

συναισθημάτων τονίζουν τον δια-δραστικό και περιπτωσιακό χαρακτήρα του λόγου. 

Αυτές οι γλωσσικές εκδοχές κατασκευάζουν την πραγματικότητα μέσα από την 

ενεργή επιλογή των διαθέσιμων γλωσσικών πόρων και των δυνατοτήτων τις οποίες 

επιτρέπουν  στα υποκείμενα, τα οποία χρησιμοποιούν άλλοτε συνειδητά και άλλοτε 

ασυνείδητα για να νοηματοδοτήσουν τον κόσμο τους (Potter, et al., 1990˙ Potter & 

Wetherell, 2009). 

Στην ίδια κατεύθυνση, η ιδέα περί διλημματικών πτυχών της σκέψης στη Ρητορική 

Ψυχολογία δίνει έμφαση στις προϋποθέσεις της λήψης αποφάσεων από τα 

υποκείμενα, οι οποίες αποτελούν μέρος των κοινωνικών προϋποθέσεων και 

εντοπίζονται στην κοινή λογική και ιδεολογία. Τα διλήμματα αποτελούν προϊόντα της 

σύγκρουσης μεταξύ των κοινωνικά μοιραζόμενων αναπαραστάσεων, αξιών, 

κοινωνικών επιταγών και συναισθημάτων τα οποία ενσαρκώνουν την κοινωνική 

γνώση των ανθρώπων. Κατά συνέπεια, ο λόγος των ατόμων περιλαμβάνει 

αντικρουόμενες ρήσεις και θεματικές που ενσαρκώνονται στο εσωτερικό μιας 

εκάστοτε κοινής λογικής και εκφράζονται με τη μορφή του επιχειρήματος (Potter, 
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1996). Στην Ανάλυση Λόγου, λοιπόν, το άτομο καθίσταται ως ένας 

«επιχειρηματολογικά συνδιαλεγόμενος» (Billig, et al., 1988). 

Στο πλαίσιο της κατασκευαστικής ιδιότητας του λόγου, οι Potter και Wetherell 

αναφέρονται στις ρητορικές πηγές που αξιοποιούν τα άτομα με τον όρο «ερμηνευτικά 

ρεπερτόρια». Πρόκειται για «επαναλαμβανόμενα συστήματα όρων που χρησιμεύουν 

στο χαρακτηρισμό και την αξιολόγηση δράσεων, συμβάντων και άλλων 

φαινομένων…συχνά ένα ρεπερτόριο οργανώνεται γύρω από συγκεκριμένες μεταφορές 

και ρητορικά σχήματα λόγου» (Potter & Wetherell, 2009, 207). Ως ρητορικοί πόροι 

μπορούν να χρησιμεύσουν κατηγορίες (categories) των μελών της κοινότητας η οποία 

μελετάται υπό το πρίσμα της εθνομεθοδολογίας, καθώς και ρητορικοί κοινοί τόποι 

που μοιράζονται οι άνθρωποι οι οποίοι μελετώνται στο πεδίο της Ρητορικής 

Ψυχολογίας (Potter & Wiggins, 2007). 

Τα ερμηνευτικά ρεπερτόρια αποτελούν εύπλαστους και δυναμικούς ρητορικούς 

πόρους που αξιοποιούνται κατά την κοινωνική διάδραση (Phillips & Jorgensen, 

2009). Αποτελούν εκείνες τις διαθέσιμες πηγές που δύνανται να χρησιμοποιηθούν με 

ευελιξία από τα υποκείμενα και να επαναλειτουργήσουν σε διαφορετικές συνθήκες 

για να επιτελέσουν διαφορετικές αποστολές. Συνεπώς, τα άτομα κατευθύνονται και 

επιλέγουν ανάμεσα σε διαφορετικά και πολλές φορές αντιθετικά ρεπερτόρια, καθώς 

κατασκευάζουν τη λογική ενός φαινομένου ή επιτελούν γλωσσικές πράξεις (Potter, 

1996). Ωστόσο, στην Ανάλυση Λόγου τα ερμηνευτικά ρεπερτόρια δεν εκλαμβάνονται 

απλώς ως προϋπάρχουσες ρητορικές συσκευές που επικαλούνται επιδέξια τα άτομα 

αλλά και ως δυναμικές πηγές (ανα)διαμόρφωσης του κοινωνικού νοήματος. Συνεπώς, 

στην Ανάλυση Λόγου μελετάται το πώς οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τον λόγο αλλά 

και το πώς ο λόγος χρησιμοποιεί τους ανθρώπους (Potter, et al,, 1990).  

Η θεωρητική και αναλυτική λογική της συγκεκριμένης λογοαναλυτικής προσέγγισης 

διέπει και την αντίληψη για τον ρόλο του ερευνητή. Ο αναλυτής λόγου ενδιαφέρεται 

να προσεγγίσει τον λόγο ως αυτό καθαυτό αντικείμενο μελέτης, εφόσον είναι 

αδύνατη η προσέγγιση του κόσμου έξω από τους λόγους από τους οποίους παράγεται 

και τους οποίους παράγει. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο σκέψης, ο ερευνητής αφορμάται 

από μια συνθήκη ή ένα διαλεκτικό φαινόμενο χωρίς να έχει μια προσχηματισμένη 

υπόθεση, ενώ οι δημογραφικές μεταβλητές εκλαμβάνονται ως εκτυλισσόμενες κατά 

τη διάδραση και όχι εκ των προτέρων ως δεδομένες (Potter, 2004). Ο ερευνητής, 
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συνεπής με το ερευνητικό του εγχείρημα, εξετάζει συγκεκριμένες όψεις της 

πραγματικότητας  που μελετά και των εκδοχών της αλλά και διευκρινίζει και εκτιμά 

τη δική του συμβολή στη ρηματική κατασκευή του κόσμου (Phillips & Jorgensen, 

2009). 

1.2.1.3.Οι λειτουργίες του λόγου στη δράση 

Πέρα από την ανάλυση των ερμηνευτικών ρεπερτορίων, κεντρικό ενδιαφέρον στη 

Λογοψυχολογία κατέχουν τα ζητήματα διακύβευσης, λογοδοσίας και κατασκευής 

αξιολογήσεων, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο τα άτομα επεξεργάζονται και 

διαχειρίζονται γλωσσικά την κατηγορία και την ευθύνη (Potter, 1996˙ 2004). Τα 

ζητήματα αυτά προσεγγίζονται μέσα από τη σύλληψη των ψυχολογικών ιδεών του 

νου, της ταυτότητας και της πραγματικότητας όχι ως αντικείμενα αυτά καθαυτά αλλά 

ως ζητήματα αναπαράστασης και κοινωνικές πρακτικές (Potter et al., 1993). 

Ένα πρώτο βασικό σημείο το οποίο τονίζεται είναι η αμφισβήτηση της απόδοσης της 

πραγματικότητας με τρόπο απλό και ουδέτερο από τα υποκείμενα. Αντιθέτως, 

υποστηρίζεται ότι οι περιγραφές του κόσμου αποτελούν ευέλικτες και αβέβαιες 

δραστηριότητες μέσω των οποίων τα άτομα κατορθώνουν να πράξουν πράγματα. Τα 

υποκείμενα δύνανται να κατασκευάσουν αξιολογήσεις, αναφορές και 

κατηγοριοποιήσεις των γεγονότων, του εαυτού τους και των άλλων ως ρεαλιστικές, 

πειστικές,  αντικειμενικές και ανεξάρτητες από τους ίδιους (Potter & Wetherell, 

1988). Ωστόσο, οι περιγραφές του κόσμου και του νου των ατόμων από τα 

υποκείμενα εξυπηρετούν πολλαπλές λειτουργίες και εκκινούν από το εκάστοτε 

κίνητρο του ομιλητή. Δεν χαρακτηρίζονται πάντοτε, δηλαδή, ως «κυριολεκτικές» ή 

«ακριβείς». Εν τούτοις, οι «αληθινοί» ισχυρισμοί μπορεί να είναι απλώς ρητορικοί, 

παραπλανητικοί και να μετριάζουν την ενδεχόμενη επιλήψιμη συμπεριφορά προς το 

άτομο από τον συνομιλητή του (Potter, et al., 1993˙Potter, 1996). 

Μέσω των πραγματολογικών αναφορών και περιγραφών τα ομιλούντα υποκείμενα 

συχνά εκδηλώνουν ρητά ή άρρητα ένα δίλημμα ανάμεσα στο διακύβευμα και το δικό 

τους ενδιαφέρον. Πρόκειται για καταστάσεις ρήξης ή διόρθωσης μεταξύ του θέματος 

το οποίο τελεί υπό διαπραγμάτευση στον λόγο και του δικού τους προσωπικού 

κινήτρου και στάσης απέναντι σε αυτό. Πέρα από την δυνατότητα διαμόρφωσης 

εναλλακτικών εκδοχών, οι ομιλητές συχνά λογοδοτούν για τις αναφορές τους. Οι 
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λογοδοτήσεις μπορούν να απευθύνονται είτε στον ομιλητή που κάνει την αναφορά 

είτε στο ίδιο το γεγονός που διακυβεύεται και να έχουν τη μορφή δικαιολογιών ή/και 

δικαιολογήσεων (Potter, et al., 1993˙Potter & Wetherell, 2009).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ο ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗ, ΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ 

ΤΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 

2.1. Ο σύγχρονος ρατσιστικός λόγος 

Ο ρατσισμός ως κοινωνικό και διαχρονικό φαινόμενο έχει αποτελέσει αντικείμενο 

συζήτησης και έρευνας στο ακαδημαϊκό πεδίο εδώ και αρκετά χρόνια, ενώ έχουν 

προταθεί ποικίλοι ορισμοί και αναλύσεις αναφορικά με το τι συνιστά. Πολλοί 

μελετητές επισημαίνουν ότι μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, έχουν επικρατήσει νέες 

μορφές ρατσισμού οι οποίες στηρίζονται, πλέον, στις πολιτισμικές παρά στις 

βιολογικές διαφορές μεταξύ των ομάδων και, κατά συνέπεια, των ανθρώπων 

μεμονωμένα (Durrheim & Dixon, 2000). 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η σημασία και ο ρόλος των πολιτισμικών διαφορών στον 

φαινόμενο του ρατσισμού γίνεται ήδη αντιληπτός στο έργο “The New Racism: 

Conservative sand the Ideology of the Tribe” του Άγγλου συγγραφέα και ερευνητή 

Barker (1981). Ο Barker προσδιορίζει τον πολιτισμικό ρατσισμό ως μια μορφή 

μεταμοντέρνου ρατσισμού που εδράζεται στη θεωρία ότι η ανθρώπινη φύση 

προασπίζει την πολιτισμική ενότητα του εκάστοτε έθνους τη στιγμή που αντιτίθεται 

σε άλλες συλλογικές ενότητες. Με αυτόν τον τρόπο δικαιολογεί τη θέσπιση 

αδιαπέραστων συνόρων μεταξύ των εθνών λόγω διακριτών πολιτισμικών διαφορών 

(Grosfoguel, 1999˙Van Dijk, 2000˙Wren, 2001). 

O Taguieff (2001) αναφέρει ότι, πλέον, η κατασκευή του ρατσισμού δεν χρειάζεται 

την έννοια της «φυλής» ή τη «φυλετική» θεωρία, καθώς οι όροι «φυλή» και «αίμα» 

αντικαταστάθηκαν από έναν πολιτισμικό ρατσιστικό λόγο. Αυτός διακρίνεται τόσο με 

όρους βιολογικών/φυλετικών θεωριών, όσο και με όρους πολιτισμικών και 

κοινωνικών ρατσιστικών φαινομένων, αν και οι δύο ερμηνείες είναι διαμορφωμένες 

από πολλές επικαλύψεις, αλληλεπιδράσεις και αλληλεξαρτήσεις (Balibar & 

Wallerstein,1991˙SuRasmussen, 2011). 

Οι σύγχρονες μορφές ρατσισμού είναι διαφορετικές από εκείνες της δουλείας, του 

διαχωρισμού-απαρτχάιντ, των λιντσαρισμάτων και των συστηματικών διακρίσεων, 

της λευκής υπεροχής και της ρητής υποτίμησης συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων. 

Ο νέος ρατσισμός θέλει να είναι δημοκρατικός και, κυρίως, αρνείται ότι είναι 

ρατσισμός. Έτσι, ο πραγματικός ρατσισμός, μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο σκέψης, 
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υπάρχει μόνο στην Ακραία Δεξιά. Στον νέο ρατσισμό, οι μειονότητες δεν είναι 

βιολογικά κατώτερες, αλλά διαφορετικές. Έχουν διαφορετική κουλτούρα που 

συνεπάγεται ορισμένες ανεπάρκειες που πρέπει να «διορθωθούν» από την κυρίαρχη 

κουλτούρα, συχνά με αμφίσημους πολιτικούς μηχανισμούς, όπως είναι, για 

παράδειγμα, η καταφατική δράση που συνιστά η ίδια, σύμφωνα με τη ρητορική του 

νέου ρατσισμού, μορφή έμμεσου ρατσισμού απέναντι στις μειονοτικές ομάδες 

(Durrheim & Dixon, 2000˙Van Dijk, 2000˙SuRasmussen, 2011). 

Αυτός ο νέος ρατσισμός μπορεί να εκφραστεί ανοιχτά σε επίσημες συνθήκες με το να 

επικρίνει την πολιτιστική διαφορά των άλλων και με το να αρνείται τις κοινωνικές 

διακρίσεις. Παράδειγμα αυτής της ρητορικής αποτελεί ο πολιτισμικός λόγος των 

«λευκών» νέο-Ζηλανδών Pakeha για τους αυτόχθονες λαούς Maori, σύμφωνα με τους 

οποίους τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά των δεύτερων συνιστούν «φυσική διαφορά» 

που έγκειται στις παραδοσιακές πρακτικές, τις στάσεις και τις αξίες τους. Αυτές οι 

«νέες» επίσημες εκφράσεις του ρατσισμού ήταν σημαντικά διαφορετικές από τις 

«παλιομοδίτικες» εκφράσεις, επειδή ήταν ήπιες και όχι κραυγαλέες, συμβολικές και 

όχι κυριολεκτικές, συγκεκαλυμμένες και όχι φανερές (Leach, 2005). Ένα άλλο 

χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το ζήτημα των αιτούντων ασύλου που αποτελεί 

μείζον θέμα στον κυρίαρχο λόγο περί πολιτισμικής διαφοράς αναφορικά με τους 

μετανάστες και την πολυπολιτισμικότητα, το οποίο υποστηρίζεται ότι αποτελεί, 

επίσης, μία μορφή του νέου ή σύγχρονου ρατσισμού (Dandy, 2009). 

Αν θα θέλαμε να δώσουμε έναν γενικό ορισμό του πολιτισμικού ρατσισμού, θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι αυτός συνίσταται σε εκείνες τις στάσεις και τις 

συμπεριφορές οι οποίες έχουν εθνο-πολιτισμική προέλευση, καθίστανται ως 

απόλυτες και χρησιμεύουν ως μέσα διακρίσεων, περιθωριοποίησης και αποκλεισμού 

ορισμένων κοινωνικών ομάδων (Rodat, 2017). Σε ιδεολογικό επίπεδο, ο πολιτισμικός 

ρατσισμός θεμελιώνεται στις τρείς ακόλουθες θέσεις: α) οι άνθρωποι χωρίζονται σε 

ομάδες με βάση τα ιδιαίτερα σωματικά, πολιτισμικά, θρησκευτικά, εθνοτικά ή εθνικά 

τους χαρακτηριστικά και μέσω αυτών των ομάδων κατασκευάζουν την συλλογική 

τους ταυτότητα, β) τα μέλη αυτών των ομάδων μοιράζονται μια κοινή κουλτούρα που 

αποτελεί την ξεχωριστή πολιτισμική τους φύση και γ) υπάρχει ιεραρχία και 

θεμελιώδης ασυμβατότητα μεταξύ των διαφορετικών ομάδων με όρους ανωτερότητας 

και κατωτερότητας η οποία αποδίδεται, συνήθως, σε στερεότυπα (Πανταζής, 2015). 
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Μέσα στο πλαίσιο αυτής της πολιτισμικής ιστορίας, επισημαίνεται ότι το φαινόμενο 

του πολιτισμικού ρατσισμού προκύπτει σε σχέση με το λεγόμενο «πρόβλημα των 

μεταναστών» το οποίο αφορά τις υποτιθέμενες βαθιά ριζωμένες πολιτισμικές 

διαφορές, με σκοπό να δικαιολογήσει την εχθρότητα και τις διακρίσεις εναντίον 

συγκεκριμένων ομάδων της κοινωνίας. Με βάση αυτήν την αντίληψη, οι μετανάστες 

κατηγορούνται ότι δεν μπορούν να αφομοιωθούν πολιτισμικά και ότι συνιστούν 

κίνδυνο για την ομαλή λειτουργία της κυρίαρχης κουλτούρας και του κυρίαρχου 

έθνους λόγω του ότι έχουν, για παράδειγμα, διαφορετική εργασιακή ηθική και αξίες 

και όχι λόγω βιολογικής κατωτερότητας (Pehrson & Leach, 2012˙Rodat, 2017). 

Στο πλαίσιο αυτό, ο πολιτισμικός ρατσισμός αρθρώνεται σε σχέση με την φτώχεια, 

την αγορά εργασίας και την περιθωριοποίηση. Με αυτή την έννοια, το πρόβλημα της 

φτώχειας και της ανεργίας των μειονοτήτων στα πλαίσια μιας κοινωνίας 

εκλαμβάνεται ως πρόβλημα που πηγάζει από τις συνήθειες και τις πεποιθήσεις των 

μειονοτήτων αυτών. Αυτή η άποψη οδηγεί στην θεωρητική κατασκευή ενός 

«πολιτισμικού προβλήματος», το οποίο συνεπάγεται παγίωση της πολιτισμικής 

κατωτερότητας των μειονοτήτων και δικαιολογεί τις στάσεις της κυρίαρχης 

κουλτούρας απέναντι σε αυτές, όπως είναι η πολιτογράφηση και η «διόρθωση» τους. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτών των στάσεων αποτελούν η κουλτούρα της 

φτώχειας των Πουερτορικανών και των μεταναστών από την Καραϊβική στην 

Μεγάλη Βρετανία, οι οποίοι έλαβαν διαφορετική αντιμετώπιση ανάλογα με τις 

εκάστοτε εθνικές πολιτικές της κυρίαρχης κουλτούρας και τις διαφορετικές 

αποικιοκρατικές εμπειρίες τους (Grosfoguel, 1999). 

2.2. Η προκατάληψη ως κατασκευή  

Το φαινόμενο του ρατσισμού έχει κυρίαρχη θέση στο πεδίο της Κοινωνικής 

Ψυχολογίας. Στη σχετική βιβλιογραφία υπάρχει πλήθος ερευνών, οι οποίες 

επιχείρησαν να προσεγγίσουν και να  κατανοήσουν το φαινόμενο του ρατσισμού. 

Κάθε προσέγγιση, από τη θεωρία της Αυταρχικής Προσωπικότητας (Adorno, et al., 

1950) μέχρι και τις κοινωνιο-γνωστικές θεωρήσεις (Sherif, 1961˙Allport, 1979˙Tajfel, 

1981) μελετούσε τον ρατσισμό από διαφορετικό πρίσμα, εστίαζε σε διαφορετικές 

διαστάσεις και τις συσχέτιζε, κυρίως, με την κατηγορική σκέψη. Μέσα σε αυτό το 

πλαίσιο, η βιβλιογραφία της Κοινωνικής Ψυχολογίας εξίσωσε σε μεγάλο βαθμό τον 

ρατσισμό με την προκατάληψη, περιγράφοντας και επεξηγώντας τον πρώτο με 
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ψυχολογικούς κυρίως όρους, οι οποίοι παραγκωνίζουν την σύνθετη ιστορική και 

κοινωνική του φύση ως φαινόμενο.  

Η σημασία του τρόπου με τον οποίο αναφέρονται οι άνθρωποι ως κοινωνικά 

υποκείμενα στην προκατάληψη και τις διακρίσεις έγινε ιδιαίτερα εμφανής από την 

αμφισβήτηση του ρατσισμού και των προκαταλήψεων ως αμιγώς γνωστικά 

φαινόμενα στο πλαίσιο της ρητορικής στροφής στην Κοινωνική Ψυχολογία με 

κύριους εκφραστές τους Billig (1985˙1988˙2012) και Potter και Wetherell 

(1987˙1993˙2009). Το 1985, ο Billig μέσα από το άρθρο του «Prejudice, 

categorization and particularization: from a perceptual to a rhetorical approach» 

αντιτάχθηκε στη σύλληψη της προκατάληψης ως αντιληπτικό φαινόμενο και στην 

προσαρμοστική λειτουργία της κατηγοριοποίησης (και άρα της προκατάληψης) για 

την επιβίωση των ειδών, όπως υποστήριζαν οι μέχρι τότε θεωρητικοί της κοινωνικής 

νόησης. 

2.2.1. Η «διαλεκτική της προκατάληψης»  

Εκκινώντας από τον προβληματισμό περί της ύπαρξης προκαταλήψεων απέναντι σε 

άτομα με τα οποία δεν έχουμε έρθει ποτέ σε επαφή και της έκφρασης ρατσιστικών 

απόψεων σε καθημερινές συζητήσεις, ο Billig (1985) προτείνει την αντικατάσταση 

του αντιληπτικού μοντέλου για την προκατάληψη από τη «διαλεκτική» της 

προκατάληψης προκειμένου να κατανοηθούν πληρέστερα αυτά τα φαινόμενα, τα 

οποία έχουν σαφή κοινωνικο-ιστορική προέλευση και σημαντικές ιδεολογικές 

συνέπειες. Σύμφωνα, λοιπόν, με τη διαλεκτική της προκατάληψης, κάθε ψυχολογική 

διεργασία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αντίθετή της. Ως εκ τούτου, η 

κατηγοριοποίηση ως ψυχολογική διαδικασία συνδέεται άμεσα με την αντίστροφή της, 

την «συγκεκριμενικοποίηση». Αυτό σημαίνει πως οι δύο αυτές διαδικασίες, της 

τοποθέτησης ενός συγκεκριμένου ερεθίσματος σε μια γενική κατηγορία και του 

διαχωρισμού του από αυτήν, αντίστοιχα, αποτελούν πέρα από αντιληπτικές 

διαδικασίες και ρητορικές στρατηγικές οι οποίες επιστρατεύονται στο λόγο περί 

ρατσισμού. 

Διαπιστώνει, μάλιστα, ότι ο διαχωρισμός ανάμεσα στα άτομα που κατηγοριοποιούν 

(και άρα είναι προκατειλημμένοι) και σε αυτούς που συγκεκριμενοποιούν (και άρα 

είναι ανεκτικοί) αγνοεί την δυναμική που μπορούν να λάβουν οι διαδικασίες αυτές 



26 
 

κάθε φορά που εκφράζονται απόψεις για διαφορετικές εθνικο-πολιτισμικές ομάδες. 

Σε γλωσσικό επίπεδο, δεν είναι δεδομένο ότι η κατηγοριοποίηση αποτελεί ένδειξη 

προκατάληψης και η συγκεκριμενοποίηση ένδειξη ανεκτικότητας, καθώς η 

εξατομίκευση των χαρακτηριστικών μπορεί απλώς να επιβεβαιώνει το στερεότυπο 

μιας μειονοτικής ομάδας ή να επιστρατευτεί ως άμυνα απέναντι στις προκαταλήψεις 

από τον ίδιο τον ομιλητή (Billig, 1985).  

Στο πλαίσιο της ρητορικής θεώρησης, ο Billig (1988) στρέφει την επιστημονική 

συζήτηση στη ιδεολογική όψη του λόγου (discourse) για την προκατάληψη τόσο σε 

επιστημονικό όσο και σε καθημερινό πλαίσιο. Υποστήριξε ότι ο καθημερινός λόγος 

για τις εθνικο-πολιτισμικές ομάδες εμπεριέχει διλήμματα τα οποία αποτελούν μέρος 

των επιχειρημάτων της φιλελεύθερης ιδεολογίας για την προκατάληψη και τον 

ρατσισμό. Μια σημαντική του τοποθέτηση εντοπίζεται στην ίδια την έννοια της 

προκατάληψης και καταδεικνύει ότι η ιδεολογική βάση της άρνησης της βρίσκεται 

στην έννοια της «λογικής» κατά την έλευση του Διαφωτισμού στη δυτική Ευρώπη. 

Ακόμη, φιλελεύθερες αξίες, όπως αυτή της ισονομίας (egalitarianism) μπορούν να 

επιστρατευθούν σε επιχειρήματα υπέρ ή κατά του ρατσισμού (Billig, 2012).  

Οι ιδεολογικές προεκτάσεις της έννοιας της προκατάληψης και η εικόνα που έχουν οι 

ενδο-ομάδες για την προκατάληψη, κυρίως μέσα από το πρίσμα της άρνησης αυτής 

ως χαρακτηριστικό των μελών της ενδο-ομάδας («I’m not prejudiced, but..»), 

κατέχουν κυρίαρχη θέση στην ανάλυσή του. Η συγκεκριμένη φράση συνιστά 

έκφραση αλλά και άρνηση της προκατάληψης και αποτελεί μία μέθοδο εκ των 

προτέρων δικαιολόγησης (πρόληψη) απέναντι στην κριτική του να είναι κανείς 

προκατειλημμένος. Ο ομιλητής τοποθετεί τον εαυτό του στην ηθική κοινότητα των 

μη-προκατειλημμένων και κατά την αποποίηση της κατηγορίας του «ρατσιστή» 

σκιαγραφεί έμμεσα την εικόνα του προκατειλημμένου ατόμου. Συμπερασματικά 

καταλήγει στο γεγονός ότι υπάρχει μία τάση κοινωνικής κατακραυγής (κοινωνική 

νόρμα) της προκατάληψης και ότι χρήζει εμβάθυνσης η ιδεολογία της προκατάληψης 

καθώς περιλαμβάνει τον όρο αυτόν και τον χρησιμοποιεί για τη δικαιολόγηση των 

θέσεών της (Billig, 2012). 

Ακολουθώντας τις θέσεις του Billig για την επικέντρωση των ερευνητών του 

ρατσισμού και της προκατάληψης στις διαλογικές διαδικασίες και όχι στις γνωστικές-

αντιληπτικές διεργασίες, οι Potter και Wetherell (1992) όπως και ο Edwards (1991) 
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ασκούν κριτική στην παραδοσιακή θεώρηση για τη σύνδεση της προκατάληψης με 

την κατηγορική σκέψη, καθώς θεωρούν ότι η κατηγοριοποίηση και η 

στερεοτυποποίηση δεν είναι στατικές γνωστικές δομές αλλά αποτελούν ρητορικές 

πρακτικές οι οποίες μεταβάλλονται σύμφωνα με τους ρητορικούς σκοπούς που 

επιχειρούνται κάθε φορά από τα άτομα (Augoustinos & Walker, 1998). Η Ανάλυση 

Λόγου δεν συλλαμβάνει εκ των προτέρων τα στερεότυπα ως μεροληπτικές αναφορές 

αλλά ως κατασκευαστικές διεργασίες οι οποίες παράγουν διαφορετικές 

κατηγοριοποιήσεις και στερεοτυποποιήσεις ανάλογα με την περίσταση (Potter & 

Wetherell, 2009).  

Η μεταβλητότητα και η κατασκευαστική λειτουργία του λόγου αποτέλεσε 

αντικείμενο εμπειρικής μελέτης των Potter και Wetherell (1993) σε έρευνα τους για 

τον ρατσιστικό λόγο των λευκών Νέο-Ζηλανδών απέναντι στην μειονοτική εθνοτική 

ομάδα των Maori. Μέσα από αυτή τη μελέτη επιχειρήθηκε η εξέταση του τρόπου με 

τον οποίο η πλειοψηφική αυτή ομάδα αντιλαμβάνεται τη θέση και την ιστορία της 

απέναντι στη μειονοτική. Σημαντικό εργαλείο για ένα τέτοιο εγχείρημα αποτέλεσε η 

μελέτη των εξηγήσεων που δίνουν οι καθημερινοί άνθρωποι, καθώς αυτές μπορούν 

να συντηρούν τον υφιστάμενο ρατσισμό και την εκμετάλλευση ομάδων με χαμηλό 

κοινωνικο-οικονομικό status. 

Σκοπός της έρευνας ήταν ο εντοπισμός των ρητορικών στρατηγικών και των 

ερμηνευτικών αποθεμάτων που χρησιμοποιούνται σε γλωσσικό επίπεδο στις 

αναφορές για τον «Άλλον», καθώς και οι συνέπειες των αξιολογήσεων που δίνει η 

κυρίαρχη ομάδα για τη συγκεκριμένη μειονότητα. Μια πρώτη σημαντική διαπίστωση 

από την έρευνά τους ήταν η προσπάθεια αποφυγής της κατηγορίας της 

προκατάληψης από την πλειονοτική ομάδα μέσω ρητορικών στρατηγικών, καθώς 

επίσης και η χρήση γενικών εξηγητικών αρχών για την περιγραφή και αξιολόγηση 

των Maori, λειτουργώντας ως μηχανισμός δικαιολόγησης για τον κοινωνικό 

αποκλεισμό μειονοτικών ομάδων. Τέλος, ένα πολύ σημαντικό εύρημα της ανάλυσής 

τους είναι η χρήση διαφορετικών και αντικρουόμενων ερμηνευτικών ρεπερτορίων 

στον λόγο για τις μειονοτικές ομάδες, καθώς και η χρήση του ίδιου ερμηνευτικού 

ρεπερτορίου σε διαφορετικά πλαίσια (Potter & Wetherell, 1993). 
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2.2.2. Η «προβληματική» της προκατάληψης 

Προεκτείνοντας το επιχείρημα του Billig (2012) περί της ιδεολογικής βάσης της 

άρνησης της προκατάληψης στο πλαίσιο του ορθολογικού τρόπου σκέψης των 

φιλελεύθερων κοινωνιών, η Wetherell (2012) τονίζει τη σημασία των ιδεολογικών 

προεκτάσεων της ιδέας της προκατάληψης παρουσιάζοντας μια σφαιρική κριτική 

γύρω από την επιστημονική συζήτηση για αυτήν («Προβληματική της 

προκατάληψης»). Η τοποθέτησή της έγκειται στο γεγονός ότι η συζήτηση για την 

προκατάληψη βρίθει από αντιμαχόμενες προσεγγίσεις, διαφορετικές υποθέσεις, 

τοποθετήσεις, ερωτήσεις και προβληματισμούς οι οποίες εγκαθιδρύουν κυρίαρχα 

μοντέλα σκέψης και ανάλυσης για το συγκεκριμένο φαινόμενο από τους θεωρητικούς 

και τους ερευνητές. Πιο συγκεκριμένα, εντοπίζει ορισμένες πηγές εντάσεων και 

αντιφάσεων σχετικά με την ανάλυση της προκατάληψης, μέσα από τις οποίες η 

προκατάληψη συλλαμβάνεται στο πλαίσιο: α) ατομικής παθολογίας και συλλογικής 

ενοχής, β) δεδομένων και αξιών, γ) συνειδητού και ασυνείδητου και δ) ανοχής και 

αρμονίας.  

Σύμφωνα, λοιπόν, με αυτές τις αντιφάσεις, η φυλετική προκατάληψη μπορεί να 

αποδοθεί είτε στα αδύναμα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ατόμου, όπως 

στην έλλειψη λογικής και στην αντίσταση σε νέες πληροφορίες είτε εν δυνάμει σε 

όλους τους ανθρώπους στο πλαίσιο της κοινωνικής νόησης που μοιράζονται. Οι δύο 

αυτές δυνατότητες αποτελούν ρητορικές επιλογές στον καθημερινό λόγο για 

απολογία, αποστασιοποίηση και θυματοποίηση του ομιλητή σχετικά με ρατσιστικά 

φαινόμενα. Η γνωστική θεώρηση συλλαμβάνει την προκατάληψη περισσότερο ως 

ατομική/προσωπική καθοδηγούμενη από προσωπικά ηθικά πρότυπα και λογικότητα 

και τη διαχωρίζει από την συλλογική αντίδραση που προκαλείται λόγω του 

ανταγωνισμού μεταξύ των ομάδων. Μια τέτοια οπτική απεμπολεί την ιστορικότητα 

και το πλαίσιο των σχέσεων εξουσίας που συντελούν στην προκατειλημμένη 

συμπεριφορά μεταξύ των εκάστοτε ομάδων. 

Ιδωμένη ως ατομική παθολογία, η προκατάληψη θεωρείται ότι λειτουργεί ως 

μηχανισμός παρόρμησης στον ψυχισμό του ανθρώπου. Οι σχέσεις συνειδητού και 

ασυνείδητου ενός προκατειλημμένου ατόμου θεωρείται ότι λειτουργούν παρόμοια, με 

την προκατάληψη σαν την καταπιεσμένη και λανθάνουσα δύναμη και τον 

ορθολογισμό σαν ένα επιφανειακό χαρακτηριστικό του εγώ. Ιδωμένη ως συλλογική 
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ενοχή, η λανθάνουσα και επιφανειακή φύση της προκατάληψης εντοπίζεται και στο 

εσωτερικό των κοινωνιών, καθώς οι άνθρωποι εκφράζουν προκαταλήψεις αλλά 

προσπαθούν να εμφανίζονται ως ανεκτικοί και αμερόληπτοι, ενώ μάλιστα, μπορούν 

να ισχυρίζονται ότι η ύπαρξη της προκατάληψης χρειάζεται αποδεικτικά ρεαλιστικά 

στοιχεία, μετριάζοντας με αυτόν τον τρόπο την «απαγόρευση» του να είναι κανείς 

προκατειλημμένος. 

Αυτή η ευελιξία και η μεταβλητότητα των επιστημονικών πηγών θεωρείται ότι 

διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο μιλούν τα άτομα για το 

ζήτημα της προκατάληψης στην καθημερινή ζωή καθώς και στην μετατόπισή της από 

την αναμορφωτική διάσταση που κατέχει στον επιστημονικό λόγο σε εργαλείο 

δικαιολόγησης και νομιμοποίησης της θέσης των ατόμων και των κοινωνικών 

σχέσεων στον καθημερινό διάλογο (Wetherell, 2012). Η σημασία και το όφελος της 

ανάλυσης των κοινωνικών κειμένων έγκειται στην επιτελεστική λειτουργία της 

γλώσσας καθώς θεωρείται ότι οι κοινωνικές αναπαραστάσεις έχουν κατασκευαστικό 

αποτέλεσμα κι επίσης ότι αποτελούν την αφετηρία των αποδόσεων και των 

αιτιολογήσεών των ανθρώπων για τις κοινωνικές σχέσεις και τον περιβάλλοντα 

κόσμο (Potter & Wetherell, 1987). Αναδεικνύεται έτσι πως η συζήτηση για την 

προκατάληψη ξεφεύγει από τα στεγανά του ακαδημαϊκού πεδίου και γίνεται μέρος 

της ιδεολογικής πρακτικής των κοινωνιών. 

Με βάση τα παραπάνω, η Wetherell (2012) προτείνει μια διαφορετική προσέγγιση 

του ρατσισμού, καθώς υποστηρίζει ότι η προβληματική της προκατάληψης ενισχύει 

το status quo των πλειονοτήτων. Συλλαμβάνει τον ρατσισμό ως πρόβλημα που 

οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο είναι συστηματικά δομημένη η κοινωνία και στον 

τρόπο με τον οποίο συγκεντρώνεται η δύναμη σε ένα συγκεκριμένο σύμπλεγμα 

άνισων κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των ομάδων. Ο ρατσισμός αποτελεί μια 

συλλογική διαλεκτική πρακτική και οι ρίζες του πρέπει να αναζητηθούν στις 

κοινωνικές δομές και όχι στην ατομική παθολογία, καθώς αυτή αντανακλά τις 

πρώτες. 

Ο ρατσισμός, η προκατάληψη και οι διακρίσεις αποτελούν αντικείμενα τα οποία 

κατασκευάζονται μέσω ιστορικών, ιδεολογικών και πολιτισμικών λόγων (Greenland, 

et. al., 2018). Οι διακρίσεις αποτελούν ένα μεταβαλλόμενο ζήτημα εξαιτίας των 

ποικίλων αξιών και των συμπεριφορών καθώς και των αλλαγών και των ανισοτήτων 
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στο κοινωνικό πεδίο. Όπως οι ιδέες του ρατσισμού και της προκατάληψης, έτσι και η 

ιδέα της διάκρισης έχει και εξακολουθεί να λαμβάνει διαφορετικές ερμηνείες στην 

καθημερινή ζωή και να εμπλουτίζεται στον επιστημονικό χώρο με νέες μελέτες και 

δεδομένα. Στη βιβλιογραφία έχουν προταθεί ποικίλοι ορισμοί. Ωστόσο, όλοι 

συμφωνούν στο ότι οι διακρίσεις αναφέρονται στην αρνητική συμπεριφορά μιας 

ομάδας ή των μελών της έναντι μιας άλλης και, κατά συνέπεια, στην ταυτόχρονη 

θετική αντιμετώπιση κάποιας άλλης ομάδας. 

Οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα θεωρείται ότι ενισχύουν και λειτουργούν 

νομιμοποιητικά για συμπεριφορές διακρίσεων τη στιγμή που οι δεύτερες 

εξυπηρετούν στην διαιώνιση ή αντίθετα στην αποσιώπηση της κοινωνικής 

ανισότητας. Οι κύριες διαστάσεις της διάκρισης συνοψίζονται στην άμεση και την 

έμμεση, ενώ με βάση τις αρχές του ορθολογισμού και του φιλελευθερισμού που 

χαρακτηρίζουν τις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες, τα κύρια στοιχεία της είναι η μη 

λογική αναγνώριση και δράση απέναντι σε άλλα άτομα ή/και ομάδες (Laki, 2014).  

Έρευνες από τον χώρο της Ψυχογλωσσολογίας και της Κοινωνικής Ψυχολογίας 

(Verkuyten, 2005˙ Figgou & Condor, 2006˙ Greenland, et. al., 2018) επισημαίνουν 

πως η μέχρι στιγμής μελέτη της διάκρισης έχει επικεντρωθεί στις γνωστικές και 

συναισθηματικές διαστάσεις της, δηλαδή, στην αντίληψη και την αξιολόγηση 

ανάμεσα στην ενδο-ομάδα και την εξω-ομάδα. Ωστόσο, τονίζουν ότι οι διακρίσεις 

αποτελούν ένα εγγενώς διαδραστικό φαινόμενο που εκτυλίσσεται στο πλαίσιο της 

κοινωνικής διάδρασης. Οι πολλαπλές ερμηνείες των διακρίσεων αποτελούν 

αντικείμενο αμφισβήτησης στον καθημερινό λόγο και επιφέρουν διάφορες 

κοινωνικές συνέπειες για τα άτομα, όπως τον χαρακτηρισμό κάποιου ως 

προκατειλημμένου και υπερευαίσθητου αλλά και την δικαιολόγηση της κοινωνικής 

απομόνωσης ορισμένων ομάδων. 

Οι παραπάνω έρευνες εντοπίζουν ορισμένα αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά της 

διάκρισης στον καθημερινό λόγο των ατόμων αναφορικά με το τι αυτή συνιστά και 

με τις λειτουργίες που επιτελεί. Ένα πρώτο σημαντικό και κοινότυπο θεματικό μοτίβο 

της διάκρισης φαίνεται να είναι η ψυχολογιοποίησή της, καθώς τα υποκείμενα 

αποδίδουν σε εσωτερικά αίτια την εκδήλωση συμπεριφορών διάκρισης. Πιο 

συγκεκριμένα, θεωρείται από τα άτομα ότι ο ισχυρισμός για διακρίσεις απαιτεί 

δυνατές αποδείξεις και κατανόηση της πρόθεσης του δράστη. Μέσα από μια τέτοια 
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επιχειρηματολογία, η διάκριση συλλαμβάνεται ως ένα υποκειμενικό ζήτημα το οποίο 

εξαρτάται από την οπτική και τα συναισθήματα των εμπλεκόμενων και, ως εκ 

τούτου, αποτελεί μια προσωπική αξιολόγηση. Ωστόσο, μπορεί να λειτουργήσει ως 

μηχανισμός άμυνας του θύτη, στοχοθέτησης της «παράλογης» και «επικίνδυνης» 

συμπεριφοράς των μειονοτήτων και αποσιώπησης της θεσμικής και διαχρονικής 

φύσης της μεταξύ ατόμων ή/και ομάδων (Verkuyten, 2005˙ Figgou & Condor, 2006˙ 

Wodak, 2015˙ Greenland, et. al., 2018). 

Η απόδοση της διάκρισης στο εσωτερικό των ατόμων γίνεται, επίσης, αντιληπτή με 

όρους προβληματικής, αμόρφωτης και ανορθολογικής ταυτότητας του δράστη, ο 

οποίος προβαίνει συνειδητά και ηθελημένα σε πρακτικές διακρίσεων. Μάλιστα, οι 

δύο μορφές της διάκρισης – δυνατή και ήπια – καταδεικνύουν μια κλίμακα 

διαβάθμισης ανάμεσα στο φανερό μίσος που καθοδηγείται από αρνητικό συναίσθημα 

και στο «ειλικρινές λάθος» του θύτη, ο οποίος συμπεριφέρεται αρνητικά απέναντι σε 

άλλα άτομα λόγω άγνοιας και απειρίας (Greenland, et. al., 2018). Ωστόσο, οι 

συμπεριφορές διάκρισης κατασκευάζονται και ως συχνό φαινόμενο, μια 

πραγματικότητα η οποία είναι παρούσα στην ανθρώπινη ζωή. Δεν αποτελούν, 

δηλαδή, αποτέλεσμα μιας παθολογικής ταυτότητας αλλά ένα εν δυνάμει συνολικό 

φαινόμενο. Ένας τέτοιος αντιφατικός λόγος απορρέει και επιβεβαιώνει την 

προαναφερόμενη «προβληματική της προκατάληψης» (Wetherell, 2012). 

2.3. Μελέτες της φύσης της προκατάληψης και του ρατσισμού στον λόγο 

Οι παραπάνω έρευνες των βασικών εκπροσώπων της Λογοψυχολογίας πυροδότησαν 

μια σειρά από μελέτες για την καλύτερη κατανόηση της φύσης του ρατσισμού, της 

προκατάληψης και των διακρίσεων στο λόγο των ατόμων σε παγκόσμια κλίμακα 

(Verkuyten, 1998˙Sommers & Norton, 2006˙Vala & Pereira, 2012), οι οποίες 

συνομιλούν με την παρούσα έρευνα. Η πρώτη μελέτη είχε ως στόχο την μετατόπιση 

του επιστημονικού ενδιαφέροντος από μελέτες που είχαν ως αντικείμενο τις 

ρητορικές τεχνικές τις οποίες χρησιμοποιούν τα άτομα για να απωθήσουν το 

ρατσιστικό στίγμα στα πλαίσια συνεντεύξεων στον τρόπο με τον οποίο οι ομιλητές 

αυτό-προσδιορίζονται σε ζητήματα διακρίσεων και ρατσισμού και στην γενικότερη 

εννοιολόγηση του ρατσισμού από τους συμμετέχοντες (Verkuyten, 1998). 
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Σημαντικά ευρήματά της έρευνας σχετικά με την αρνητική όψη των μειονοτικών 

ομάδων του Ρότερνταμ από τον ντόπιο πληθυσμό της Ολλανδίας και ειδικότερα ως 

προς την επιθυμία αποστασιοποίησης από συγκεκριμένες «κατηγορίες» ρατσισμού, 

έδειξαν ότι τα άτομα κατανοούν τον ρατσισμό μέσα από το εξής δίπολο: α) τον 

«πραγματικό» ρατσισμό, όπου ο ρατσιστής περιγράφεται ως κάποιος που δεν αφήνει 

το δικαίωμα της ζωής σε ανθρώπους από άλλη φυλή και χαρακτηρίζεται με όρους 

ανηθικότητας, ανορθολογισμού και εξτρεμισμού (σύνδεση με τους Ναζί και τα 

γεγονότα του Β’ Παγκόσμιου Πόλεμου) και β) τον αντιρατσισμό, όπου τα άτομα που 

τον ενσαρκώνουν αναπαρίστανται ως εκείνοι οι οποίοι υποστηρίζουν περισσότερο 

τους ξένους, επιδεικνύοντας ασέβεια στις συνθήκες που βιώνει η κοινωνία τους η 

οποία θεωρεί τους αντι-ρατσιστές μη λογικούς και αδαείς. Ωστόσο, παρόλο που η 

αποστασιοποίηση των ομιλητών από τους αντιρατσιστές τους παρείχε μια λογική 

αυτό-εικόνα η οποία ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, από την άλλη ακριβώς 

αυτή η αποστασιοποίηση σήμαινε και την αυτόματη απειλή τους ως ηθικά και 

υπεύθυνα όντα.  

Η έρευνα των Sommers & Norton (2006) στρέφει επίσης τον φακό στις καθημερινές 

θεωρίες των υποκειμένων για το τι συνιστά τον ρατσισμό. Πιο συγκεκριμένα, 

διερευνώνται οι κατασκευές των ατόμων για τον ρατσισμό των λευκών με δεδομένα 

από το σχολικό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον στις Η.Π.Α. Τα αποτελέσματα 

δείχνουν ότι τα άτομα συσχετίζουν τον ρατσισμό των λευκών με αξιολογικές, 

ψυχολογικές και δημογραφικές μεταβλητές, καθώς επίσης ότι οι συμπεριφορές των 

λευκών ρατσιστών σχετίζονται με την δυσανασχέτηση, τον απροκάλυπτο ρατσισμό 

και την άρνηση του προβλήματος, ενώ δε λείπει η πρόβλεψη ότι οι καθημερινές 

θεωρίες για τον ρατσισμό αντανακλούν την επιθυμία για αποποίηση του στίγματος 

του «ρατσιστή».  

Σε αντίθεση με παλαιότερες έρευνες, έχει καταδειχθεί μια διαφοροποίηση ως προς 

την σύλληψη της έννοιας του ρατσισμού και της προκατάληψης από τα κοινωνικά 

υποκείμενα. Η έρευνα των Vala και Pereira (2012) υποστηρίζει ότι η αναπαράσταση 

του ρατσισμού δεν αποτελεί απλώς μια αρνητική αξιολόγηση απέναντι σε άτομα 

συγκεκριμένων εξω-ομάδων παρόλο που σχετίζεται με αρνητικές δράσεις εναντίον 

τους, τις οποίες ερμηνεύουν τα υποκείμενα ως φυλετική προκατάληψη. Η 

συγκεκριμένη έρευνα παρουσιάζει την σύλληψη του ρατσισμού ως κοινωνική 
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αναπαράσταση της φύσης της ανθρωπότητας η οποία βασίζεται στις εξής 

προσλαμβάνουσες: α) στη αντίληψη περί κατηγοριοποίησης, β) στην άποψη περί 

διαφορετικότητας των ατόμων τα οποία εντάσσονται σε διαφορετικές ομάδες, γ) στην 

πεποίθηση ότι οι ομάδες που εκλαμβάνονται ως διαφορετικές είναι καλύτερες από 

άλλες ιεραρχικά, δ) στην άποψη ότι οι διαφορές των ατόμων που εντάσσονται σε 

ξεχωριστές ομάδες είναι προκαθορισμένες και φυσικές (ουσιοκρατία) και δ) στην 

ριζοσπαστική αντίληψη ότι δεν έχουν όλες οι ομάδες ανθρώπων τα τυπικά ανθρώπινα 

χαρακτηριστικά ή αλλιώς τις «ανθρώπινες ιδιότητες». Υποστηρίζεται ότι ο ρατσισμός 

αναπαρίσταται σύμφωνα με δύο κεντρικές διαστάσεις: α) τον βιολογικό ρατσισμό, 

όπου τα υποκείμενα οργανώνουν την έννοια της ανθρωπότητας στη βάση της φυλής 

(κατηγοριοποίηση των ατόμων σε φυλετικές ομάδες) και β) τον πολιτισμικό ή εθνικό 

ρατσισμό, ο οποίος βασίζεται στην αναπαράσταση της ανθρωπότητας με όρους 

εθνικής προέλευσης των ανθρώπων (κατηγοριοποίηση των ατόμων σε εθνικές 

ομάδες). 

Σημαντική συμβολή στον ελληνικό χώρο αποτελεί η έρευνα των Figgou και Condor 

(2006), η οποία επιχειρεί μια διαφορετική προσέγγιση των φαινομένων αυτών. 

Υποστηρίζει ότι η μέχρι τώρα προσέγγιση της προκατάληψης δε φωτίζει πλήρως το 

περιεχόμενο του λόγου για την φύση της προκατάληψης και παραμένει απλώς σε 

παραδοχές και πορίσματα που εξηγούν το πώς και το γιατί οι άνθρωποι, για 

παράδειγμα, στοχεύουν στο να αποποιηθούν την προκατάληψη. Θεωρεί  ότι η 

έμφαση θα πρέπει να δοθεί στο τι ακριβώς είναι αυτό που κατανοούν οι κοινωνικοί 

δράστες ως προκατάληψη, διακρίσεις κ.ά., ώστε να προχωρούν σε εξηγήσεις πιθανών 

περιστατικών δράσης για φαινόμενα ρατσισμού στην πράξη (π.χ. δικαιολόγηση ή 

αποποίηση της προκατειλημμένης σκέψης τους, παράθεση εξηγητικών παραγόντων 

για τις φυλετικές διακρίσεις κ.ά.). 

Κοινό χαρακτηριστικό που διαπερνά το σύνολο του υλικού της συγκεκριμένης 

έρευνας αποτελεί η αντίληψη της προκατάληψης και του ρατσισμού ως έννοιες 

γενικής κακής ηθικής συμπεριφοράς ή/και αποτυχίας των ατόμων, ως δυτικών 

φιλελεύθερων υποκειμένων, σε προσωπικό ή/και σε κοινωνικό επίπεδο. Οι 

ερευνήτριες υποστηρίζουν πως το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό συνοδεύεται από 

την προσπάθεια των ερωτώμενων να «αποτινάξουν» οποιαδήποτε εμπλοκή τους στο 

φαινόμενο, καθώς αντιλαμβάνονται την έννοια του ρατσισμού κατεξοχήν ως 
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κατηγορία. Πιο συγκεκριμένα, παραθέτουν στα ευρήματά τους 4 νοηματικά μοτίβα 

που δηλώνουν περαιτέρω την ερμηνεία της προκατάληψης ως: α) παράλογη 

κατηγοριοποίηση, όπου κι εντοπίζεται το δίλημμα της ομογενοποίησης ή της 

διαφοροποίησης στην οπτική του φαινομένου, β) μη ανοχή στο διαφορετικό, όπου 

θίγεται το ζήτημα της ηθικής συμπεριφοράς και όχι του ανορθολογισμού, γ) απόδοση 

της διαφορετικότητας της εξω-ομάδας σε φυσικά χαρακτηριστικά παρά στις 

κοινωνικές δομές, όπου καταδεικνύεται η αντίληψη της «υστέρησης» ως ταυτόχρονη 

αιτία και παράγωγο του φαινομένου και δ) αντιπάθεια απέναντι σε άτομα κατώτερης 

κοινωνικής θέσης, όπου διαφαίνεται η άποψη περί διαμόρφωσης μιας υποθετικά 

αντικειμενικής ιεραρχικής κλίμακας. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης, ο παραλληλισμός ανάμεσα στον λόγο των ατόμων 

και σε βασικές θεωρητικές αρχές που εδράζονται στην κοινωνιο-ψυχολογική 

βιβλιογραφία. Αξιοσημείωτο εύρημα από τις τοποθετήσεις των υποκειμένων της 

μελέτης  φαίνεται να είναι η χρήση της ορολογίας για την περιγραφή του ρατσισμού 

με γενικούς όρους, η οποία σε συνθήκες/υποθέσεις πρακτικών φαινομένων διάκρισης 

αντιστρέφεται για να εξυπηρετήσει την δικαιολόγηση της εκάστοτε 

προκατειλημμένης πράξης. Η συγκεκριμένη έρευνα κατέδειξε πολλαπλές και συνάμα 

διφορούμενες δεξαμενές ιδεών και τα «ρεπερτόρια» λόγου από τα οποία αντλούν 

συναινετικές και κοινότυπες αντιλήψεις. Τέλος, διαπιστώθηκε ότι η προσέγγισή των 

υποκειμένων της μελέτης γι’ αυτά τα ζητήματα στον λόγο τους ενδέχεται να 

επηρεάζεται ακριβώς από την ασαφή φύση των υπαρχόντων «ρεπερτορίων» και 

ιδεών γύρω από το θέμα (Figgou & Condor, 2006). 

2.4. Αναπαραστάσεις εκπαιδευτικών: η επαγγελματική ρητορική της άρνησης  

Όπως έχει αναφερθεί, ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που εμπεριέχει ο 

σύγχρονος ρατσισμός είναι η άρνησή του και η κοινωνική κατακραυγή της 

προκατάληψης, την οποία προσπαθούν να αποποιηθούν τα σύγχρονα δυτικά 

υποκείμενα (Condor et. al., 2006). Η κατηγορία κάποιου ως «ρατσιστή» αποτελεί, 

πλέον, ένα κοινωνικό ταμπού (Augoustinos & Every, 2010). Μάλιστα, η άρνηση του 

ρατσισμού έχει ατομική αλλά και κοινωνική διάσταση, εφόσον, δηλαδή, η 

προνομιούχα (λευκή) ομάδα γνωρίζει την κοινωνική νόρμα της απαγόρευσης του 

απροκάλυπτου ρατσισμού και του επιθυμητού προτύπου της ανεκτικότητας και της 

αποδοχής. Η ατομική της διάσταση φανερώνεται μέσα από άτυπες καθημερινές 
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συζητήσεις. Η κοινωνική της διάσταση εκδηλώνεται στο δημόσιο και θεσμικό λόγο 

(γραπτό ή προφορικό). Αυτοί οι λόγοι μπορούν να χρησιμοποιούνται για την 

έκφραση, την νομιμοποίηση και την άρνηση ρατσιστικών στάσεων και 

συμπεριφορών απέναντι στις μειονοτικές ομάδες του πληθυσμού, ενώ καταδεικνύουν 

το ενδιαφέρον των ατόμων για θετική αυτό-παρουσίαση και διατήρηση θετικής αυτό-

εικόνας (Van Dijk, 1992).  

Η αποτίναξη της ιδιότητας του ρατσιστή ως άτομο δε μπορεί να ιδωθεί έξω από το 

«πολιτισμένο» κανονιστικό πρότυπο μιας συγκεκριμένης κουλτούρας, το οποίο 

πυροδοτεί τη δράση των ατόμων ως μη ρατσιστές ή ως εκπροσώπους του αντι-

ρατσισμού. Μάλιστα, φαίνεται ότι τα άτομα υιοθετούν περισσότερο κοινωνική 

ταυτότητα παρά ατομική σε ζητήματα διακύβευσης του ρατσισμού, επιχειρώντας να 

προστατέψουν τόσο την προσωπική τους φήμη όσο και τη φήμη της ενδο-ομάδας 

τους. Αξίζει να σημειωθεί πως τα άτομα διαχειρίζονται επιδέξια – σκόπιμα ή μη 

ηθελημένα – τις ατομικές ή τις συλλογικές ταυτότητες ανάλογα με την ποικιλία των 

ενσωματωμένων ερμηνευτικών πλαισίων του διαλόγου (Condor, et. al., 2006). 

Μέσα σε ένα τέτοιο κοινωνικό πλαίσιο, η άρνηση της προκατάληψης, του ρατσισμού 

και των κοινωνικών διακρίσεων δεν εντοπίζεται μόνο στον λόγο των καθημερινών 

πολιτών αλλά αναπόφευκτα και στον λόγο των εκπαιδευτικών. Έρευνες για τις 

αντιλήψεις του ρατσισμού στην εκπαίδευση στις ΗΠΑ, στον Καναδά και τη 

Νορβηγία (Solomona, et. al., 2005˙Vaught & Castagno, 2008˙McCreary, 

2011˙Flintoff & Dowling, 2017) εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο η ιδέα της 

«λευκότητας» αποκαλύπτει τη διαιώνιση της συστημικής φύσης του ρατσισμού και 

των διακρίσεων και επιχειρούν την αναστοχαστικότητα των εκπαιδευτικών σε σχέση 

με τη φυλετική τους ταυτότητα, τις ιδεολογίες και τις πρακτικές τους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Στο πλαίσιο, λοιπόν, του «λευκού» λόγου των 

εκπαιδευτικών καταδεικνύεται η κοινότυπη άρνηση του ρατσισμού με τη χρήση 

ιδεολογικών εργαλείων που επιχειρούν να ελαττώσουν ή/και να εξατομικεύσουν τον 

ρατσισμό, όπως είναι η ιδέα της προοδευτικής εκπαίδευσης, της παιδαγωγικής που 

δεν κάνει διακρίσεις (colour-blind), «αθώα» αστεία, άμεση και έντονη 

αποστασιοποίηση από την κατηγορία του ρατσιστή κ.ά. (Flintoff & Dowling, 2017).  

Σύμφωνα με τους Vaught και Castagno (2008) και τους Flintoff και Dowling (2017), 

στο πλαίσιο της Κριτικής Θεωρίας της Φυλής, ο λόγος των λευκών εκπαιδευτικών 
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αντανακλά φιλελεύθερες αξίες περί ισότητας στην εκπαίδευση, οι οποίες, ωστόσο, 

μέσα στο πλαίσιο μιας αξιοκρατικής κοινωνίας παθολογικοποιούν τις μειονότητες 

όταν εκείνες παρεκκλίνουν από την κυρίαρχη (λευκή) νόρμα. Το ατομικιστικό αυτό 

μοντέλο συγκρότησης των σύγχρονων κοινωνιών θεωρείται ότι απεμπολεί τη 

δυνατότητα έμφασης στο θεσμικό πλαίσιο, αφού ο ρατσισμός πρέπει να γίνεται 

αντιληπτός ως ένα διάχυτο, δομικό και συστημικό φαινόμενο το οποίο 

προσαρμόζεται στις εκάστοτε κοινωνικο-πολιτικές αλλαγές αλλά δεν εξαφανίζεται 

ποτέ ολοκληρωτικά. 

Όπως αναφέρουν οι McCreary (2017) και Flintoff και Dowling (2017), ενδιαφέρον 

παρουσιάζει η ανάπτυξη επαγγελματικής ρητορικής από τους εκπαιδευτικούς, οι 

οποίοι εξατομικεύουν και εκτοπίζουν το φαινόμενο του ρατσισμού και των 

διακρίσεων μέσα από το πρίσμα της κυρίαρχης θέση τους. Πιο συγκεκριμένα, 

αποδίδουν τον ρατσισμό σε μια προκατειλημμένη και παθολογική ταυτότητα, η οποία 

στην περίπτωση των μαθητών τους είναι κοινωνικο-πολιτισμικά εσωτερικευμένη και 

πρέπει να αναμορφωθεί από αυτούς. Οι εκπαιδευτικοί, έτσι, κατασκευάζουν τον 

εαυτό τους ως εκπροσώπους της γνώσης, της αλήθειας και της συμπόνιας που 

αστυνομεύουν τις ρατσιστικές συμπεριφορές των μαθητών τους και δημιουργούν ένα 

ανθρωπιστικό παιδαγωγικό κλίμα. Ενισχύοντας τη θετική αυτό-εικόνα τους, 

τοποθετούν τον ρατσισμό και τις διακρίσεις εκτός σχολικής αίθουσας, θεωρώντας ότι 

αποτελεί ένα πρόβλημα που πηγάζει από την οικογένεια ή την ευρύτερη κοινωνία. Το 

σχολείο εμφανίζεται με αυτόν τον τρόπο ως ένα μέρος σεβασμού και ανεκτικότητας, 

παραβλέποντας τις ενδεχόμενες ρατσιστικές εμπειρίες και την οπτική των 

μειονοτήτων. 

Η σύνδεση της ιδέας της «λευκότητας» με την επαγγελματική ιδιότητα των 

εκπαιδευτικών γίνεται ιδιαίτερα εμφανής και μέσα από την οπτική τους για τη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση. Σε έρευνα της Papamichael (2008) εντοπίστηκε η 

αναγνώριση της πολυπολιτισμικής σχολικής πραγματικότητας η οποία όμως στην 

πράξη κατευθύνεται από ένα κυρίαρχο μονοπολιτισμικό σύστημα. Η 

διαπολιτισμικότητα αποτελεί, σύμφωνα με αυτούς, μια προσέγγιση της 

πολυπολιτισμικότητας και έχει επικριθεί για προσχηματική υποστήριξη των 

μειονοτήτων και αποτυχία καταπολέμησης του ρατσισμού. Μια τέτοια πολιτική 

μείωσης των ανισοτήτων ενδεχομένως να ευνοεί την αφομοίωση και να διατηρεί τον 
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ρατσισμό και την αδικία μεταξύ των ομάδων, ενώ μια παιδαγωγική που δεν κάνει 

διακρίσεις, ενέχει τον κίνδυνο να μην αναγνωρίζονται ρατσιστικά περιστατικά. Όπως 

επισημαίνεται και από τον Gorski (2008), οι πρακτικές διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

μπορεί να τονίζουν παρά να υπονομεύουν τις υπάρχουσες κοινωνικές ανισότητες, 

εφόσον εφαρμόζονται μόνο όταν δεν διαταράσσουν την υφιστάμενη κοινωνικο-

πολιτική τάξη και δεν προβληματίζουν τη θέση της κυρίαρχης κοινωνικής ομάδας.  

Σύμφωνα με τα λεγόμενα ορισμένων Ελλήνων και Κύπριων εκπαιδευτικών στην 

έρευνα της Papamichael (2008), ο ρόλος τους στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης έγκειται στη δράση για αλλαγή, στην εξάλειψη προκατειλημμένων 

ιδεών και στερεοτύπων, στην αμφισβήτηση και αποκάλυψη κυριάρχων ιδεολογιών 

που εκδηλώνονται στη σχολική αίθουσα και στην δημιουργία ανθρώπινου και 

δημοκρατικού περιβάλλοντος. Ωστόσο, θεωρούν ότι η αδυναμία εφαρμογής του 

διαπολιτισμικού μοντέλου στην πράξη δεν αφήνει στους εκπαιδευτικούς περιθώρια 

για να πραγματοποιήσουν τους ρόλους αυτούς απέναντι στο ρατσισμό και τις 

διακρίσεις. 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

3.1. Ερευνητικός σχεδιασμός 

Σκοπός της παρούσας μελέτης αποτελεί η διερεύνηση των αναπαραστάσεων της 

διάκρισης από Έλληνες εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στόχος της 

έρευνας δεν ήταν απλώς η παράθεση και η επεξήγηση απόψεων από τους 

ερωτώμενους για το συγκεκριμένο ζήτημα αλλά να αποφύγουμε να τοποθετηθούν 

εύκολα και μονοσήμαντα. Δεδομένου ότι η επαγγελματική ταυτότητα των 

εκπαιδευτικών μπορεί να τους «εγκαλεί» να εκφράσουν κανονιστικές και προτιμητέες 

θέσεις, επιδιώχθηκε η όσο το δυνατόν πιο ελεύθερη έκφραση των αντιλήψεων και 

των εμπειριών των εκπαιδευτικών σχετικά με τις διακρίσεις στο σχολικό περιβάλλον.  

Οι μέχρι στιγμής μελέτες στον χώρο της Ελλάδας δε διερευνούν σε βάθος την 

εννοιολόγηση του ρατσισμού. Το ενδιαφέρον της παρούσας έρευνας βρίσκεται στο 

γεγονός ότι συνιστά μια μικρής εμβέλειας μελέτη που εστιάζει σε βάθος στις 

αναπαραστάσεις ενός μικρού αριθμού εκπαιδευτικών για τις διακρίσεις σε ένα 

συγκεκριμένο κοινωνικο-πολιτισμικό περιβάλλον και φιλοδοξεί να αποκαλύψει 

πλούσιες και ενδιαφέρουσες διαστάσεις που θα εμπλουτίσουν την βιβλιογραφία για 

τη μελέτη του ρατσιστικού λόγου. Οι εκπαιδευτικοί αποτελούν μια ιδιαίτερα 

σημαντική ομάδας της κοινωνίας, ο λόγος και η δράση της οποίας ενδιαφέρει την 

κοινωνία σε μίκρο και μάκρο-επίπεδο, παίζει καθοριστικό ρόλο στην ποιότητα της 

παρεχόμενης παιδείας, ενώ χρήζει διαρκούς αναστοχασμού και κριτικής στάσης από 

τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Η συγκεκριμένη έρευνα, λοιπόν, μπορεί να 

συμβάλλει στην αποκάλυψη αντιφατικών και προβληματικών σκέψεων, αντιλήψεων 

και πεποιθήσεων των καθηγητών και στην αξιοποίησή αυτών ως αντικείμενα 

αναστοχασμού από τους ίδιους και την επιστημονική κοινότητα του παιδαγωγικού 

κλάδου. 

3.2. Περιγραφή εμπειρικής έρευνας 

Αναφορικά με το ερευνητικό υλικό, αυτό είναι ομοιογενές και προήλθε από ημι-

δομημένες συνεντεύξεις τις οποίες πραγματοποίησε η ερευνήτρια. Ο αριθμός των 

συνεντεύξεων ανήλθε συνολικά στις 15, από τις οποίες κάποιες πραγματοποιήθηκαν 
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δια ζώσης και κάποιες διαδικτυακά λόγω αδυναμίας φυσικής παρουσίας των 

συμμετεχόντων. Επιπρόσθετα, το εύρος της διάρκειας των 9 συνεντεύξεων 

κυμαίνεται από 30 έως 40 λεπτά. Εστιάζοντας λίγο περισσότερο στα χαρακτηριστικά 

των καθηγητών, όλοι ήταν καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο νομό 

Ρεθύμνου της Κρήτης, από τους οποίους οι 8 εργάζονταν σε σχολεία της επαρχίας και 

7 σε σχολεία του αστικού κέντρου. 

Στους εκπαιδευτικούς δόθηκαν ως ερεθίσματα κάποια υποθετικά σενάρια μαθητών 

που εμφάνιζαν δυσκολίες στο σχολικό περιβάλλον. Θεωρήθηκε ότι αυτά θα 

πυροδοτήσουν το ενδιαφέρον τους ως εκπαιδευτικούς, θα τους προκαλέσουν 

προβληματισμό και θα δημιουργήσουν ένα κλίμα οικειότητας και αυθορμητισμού με 

την ερευνήτρια. Η κατασκευή των σεναρίων ήταν τέτοια ώστε να προκαλεί την 

τοποθέτηση των καθηγητών χωρίς, όμως, να κατευθύνει τη σκέψη τους ως προς την 

αναγνώριση της ύπαρξης διάκρισης ή ενός μεμονωμένου αιτιακού παράγοντα για τη 

συμπεριφορά των μαθητών. Ο μεθοδολογικός άξονας προσανατολίστηκε σε 

ορισμένες γενικές ερωτήσεις, οι οποίες δεν ακολουθούσαν μια πεπατημένη της 

ερωταπόκρισης, ενώ τροποποιούνταν ανάλογα με τη ροή της συζήτησης (π.χ. «τι 

πιστεύετε ότι συμβαίνει εδώ;» και «ποιο θεωρείτε ότι είναι το πρόβλημα;»). Ανάλογα 

με τα λεγόμενα των εκπαιδευτικών η ερευνήτρια εστίαζε στις απόψεις τους για 

συγκεκριμένες διαστάσεις της διάκρισης με βάση τα περιστατικά των μαθητών, ενώ 

στο τέλος της συνέντευξης ζητούσε από τους εκπαιδευτικούς να τοποθετηθούν 

ευθέως για το τι θεωρούν ότι είναι η διάκριση ως έννοια.  

Η ανάλυση των εμπειρικών δεδομένων βασίστηκε στις θεωρητικές και μεθοδολογικές 

αρχές της Ανάλυσης Λόγου, ενώ το εμπειρικό υλικό των συνεντεύξεων υποβλήθηκε 

επίσης σε θεματική ανάλυση με βάση τις Braun και Clarke (2006). Η θεματική 

ανάλυση ουσιαστικά αποτελεί την βασική μέθοδο ποιοτικής ανάλυσης με στόχο την 

εύρεση συγκεκριμένων μοτίβων, προτύπων και κατηγοριών που διαπερνούν και 

οργανώνουν το σύνολο του υλικού ή αλλιώς το σώμα των δεδομένων. Σχεδόν όλα τα 

είδη των ποιοτικών αναλύσεων βασίζονται στην θεματική ανάλυση. 

Η θεματική ανάλυση φιλοδοξεί να εντοπίσει νοηματικά μοτίβα (σημασιολογική 

πλευρά) και συστηματοποιημένα στοιχεία οργάνωσης του λόγου των ατόμων 

(λανθάνουσα πλευρά). Η διαδικασία επόπτευσης του υλικού ειδικότερα από το 1ο 

έως το 5ο στάδιο, όπως εξηγούνται αμέσως παρακάτω, είναι επαγωγική και 
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αυστηρώς καθοδηγητική από το ίδιο το εμπειρικό υλικό, ενώ στο 5ο στάδιο όπου 

απαιτείται η σύνδεση των θεμάτων-κατηγοριών με την βιβλιογραφία η διαδικασία 

είναι παραγωγική και τον καθοδηγητικό ρόλο έχει η θεωρία. Αναφορικά με το 

θεωρητικό κομμάτι θα πρέπει να σημειωθεί πως κατά τη διάρκεια της ερμηνευτικής 

ανάλυσης στο 5ο στάδιο, όπου γίνεται σύνδεση της βιβλιογραφίας με τα δεδομένα, η 

επιρροή της θεωρητικής αφετηρίας είναι σημαντική για την ανάδειξη των τελικών 

θεμάτων, εφόσον αναγνωρίζεται ότι η πρότερη γνώση και οι παραδοχές του ερευνητή 

παίζουν σημαντικό ρόλο για την κατανόηση του υλικού.  

Η συγκεκριμένη μέθοδος ανάλυσης επιλέχθηκε διότι είναι ευέλικτη και προσβάσιμη 

για τους ερευνητές και επίσης προσφέρει τη δυνατότητα να αναδυθούν μη 

αναμενόμενες και κοινότυπες ιδέες. Ένα εξίσου σημαντικό πλεονέκτημα που μπορεί 

να διαπιστώσει ο εκάστοτε ερευνητής μέσα από την επαφή του με αυτού του είδους 

την ανάλυση είναι σαφώς η ιχνηλασιμότητά της, η δυνατότητα δηλαδή επανελέγχου 

των βημάτων τα οποία ακολουθεί προκειμένου να ανταποκριθεί αξιοπρεπώς και να 

είναι συνεπής με την αφετηρία της έρευνας, δηλαδή το πρωτογενές σώμα των 

δεδομένων (Braun & Clarke, 2006). 

3.3. Διαδικασία και στάδια ανάλυσης δεδομένων 

Έπειτα από την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων και την καταγραφή τους ως ηχητικά 

ντοκουμέντα, ακολούθησε η διαδικασία ανάλυσης του υλικού. Όπως αναφέρθηκε, το 

εργαλείο για τον τρόπο ανάλυσης του υλικού που συγκεντρώθηκε ήταν η μέθοδος της 

θεματικής ανάλυσης κατά τους Braun και Clarke (2006). Παρακάτω παρατίθενται και 

επεξηγούνται διεξοδικότερα τα στάδια-φάσεις που ακολουθήθηκαν: 

• Απομαγνητοφώνηση και εξοικείωση με τα δεδομένα 

• Παραγωγή πρωτογενών κωδικών 

• Αναζήτηση υποψήφιων θεμάτων 

• Επανέλεγχος των υποψήφιων θεμάτων 

• Ορισμός κεντρικών θεμάτων 

• Σύνταξη ερευνητικής αναφοράς (παρούσας τελικής εργασίας) 

 

Στο πρώτο στάδιο της ανάλυσης, πραγματοποιήθηκε κατά λέξη απομαγνητοφώνηση 

των συνεντεύξεων και στη συνέχεια επιχειρήθηκε, έπειτα από λεπτομερή και επαρκή 
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ανάγνωση του υλικού, η καταγραφή αρχικών σημειώσεων και ιδεών οι οποίες 

συντέλεσαν ώστε να γίνει μια πρωταρχική επαφή με το σώμα των δεδομένων. Η 

διαδικασία αυτή μετουσιώθηκε εν τέλει στην παραγωγή του σετ ή υποσυνόλου 

δεδομένων (data set), δηλαδή ενός ενιαίου αρχείου το οποίο περιλαμβάνει σε γραπτό 

λόγο και τις 15 συνεντεύξεις και το οποίο ήταν αποτέλεσμα μιας χρονοβόρας και 

σχολαστικής ενασχόλησης της ερευνήτριας. Διευκρινίζεται πως οι σημειώσεις ήταν 

ανάλογες του περιεχομένου των δεδομένων και δεν ήταν δυνατόν να υπάρξουν 

αποκλίνοντα ερμηνευτικά άλματα. Συνεπώς η διαδρομή σε αυτό το στάδιο είναι 

αυστηρά επαγωγική, καθώς ο ερευνητής καλείται να καταγράψει (είτε σε post-it, είτε 

στο περιθώριο, είτε οπουδήποτε αλλού) σύντομες και πρόχειρες ιδέες που να 

αντιπροσωπεύουν τα αποσπάσματα.  

Στο επόμενο στάδιο ανάλυσης πραγματοποιήθηκε με συστηματικό πλέον τρόπο η 

κωδικοποίηση χαρακτηριστικών που είναι ενδιαφέροντα γύρω από το θέμα των 

διακρίσεων, ενώ μέσα στο πλαίσιο της επαγωγικής διαδικασίας, επιχειρήθηκε μια 

πρώτη πρόχειρη κατηγοριοποίηση του υλικού. Με αυτόν τον τρόπο 

ξαναδιατυπώθηκαν τα λεγόμενα των ομιλητών στο σύνολο του υλικού και 

διαμορφώθηκε ένα πρώτο επίπεδο κατηγοριών με την μορφή σημειώσεων πολύ 

χαμηλής τάξης αφαίρεσης. Ο αριθμός των πρώτων αυτών σχολίων ανήλθε στα 932.  

 

Σε αυτή τη φάση η ερευνήτρια προέβη στη διαμόρφωση κατηγοριών οι οποίες 

εμπεριέχουν έναν αριθμό πρωτογενών κωδικών. Εντοπίστηκαν κοινές ιδέες ανάμεσα 

σε όλα τα αποσπάσματα ώστε να διαμορφωθεί τελικά ένα αρχείο που να 

περιλαμβάνει την ένταξη όλων των αποσπασμάτων σε κωδικούς, οι οποίοι ανήλθαν 

στους 35. Η εργασία αυτού του σταδίου είχε τη δική της δυσκολία λόγω του μεγέθους 

και του όγκου των πληροφοριών τις οποίες έπρεπε να επεξεργασθεί η ερευνήτρια σε 

συνδυασμό με την πρώτη απόπειρα συνθετικής διαδικασίας. 

Έπειτα, επιχειρήθηκε να εντοπιστούν υποψήφια θέματα, δηλαδή κατηγορίες που να 

εμπεριέχουν τους δευτερογενείς κωδικούς στους οποίους κατέληξε η ερευνήτρια στην 

προηγούμενη φάση. Επεξεργάστηκε τους 35 κωδικούς με σκοπό την διαμόρφωση 

θεμάτων με μια ερμηνευτική πλέον προσέγγιση. Απώτερος στόχος είναι η τελική 

ένταξη αυτών των δυνητικών θεμάτων σε κεντρικές οργανωτικές αρχές. Η ερμηνεία 

εδώ έγκειται στην επεξεργασία του υλικού όχι με επαγωγικό τρόπο αλλά με τρόπο 
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που να επιτρέπει την δημιουργία σκέψεων και την διερεύνηση των σχέσεων και της 

εσωτερικής λογικής των αποσπασμάτων. Έτσι η διαδικασία που ακολουθήθηκε εδώ 

ήταν παραγωγική και τα υποψήφια θέματα που διαμορφώθηκαν ήταν 13. Στο 

συγκεκριμένο στάδιο, προβληματικό σημείο αποτέλεσε ίσως η πιο σύνθετη 

διαδικασία της ερμηνείας και ο δυνητικός κίνδυνος για πιθανά ερμηνευτικά άλματα.  

Προς αποφυγήν πιθανών ερμηνευτικών σφαλμάτων, όπως περιγράφουν οι Braun και 

Clarke (2006) κρίνεται αναγκαίο να πραγματοποιηθεί επανέλεγχος, καθώς ενδέχεται 

κάποιες κατηγορίες-θέματα να μην εμπεριέχουν επαρκή δεδομένα. Το στάδιο αυτό 

περιλαμβάνει ένα πρώτο επίπεδο επανελέγχου και βελτίωσης των θεμάτων με βάση 

τα κωδικοποιημένα αποσπάσματα του υλικού. Με αυτήν την έννοια, γίνεται 

αντικείμενο επεξεργασίας το περιεχόμενο και η θέση των υπαγόμενων 

αποσπασμάτων λόγου στις κατηγορίες-υποψήφια θέματα. Σε αυτήν την περίπτωση τα 

αποσπάσματα καθώς και οι κατηγορίες επαναπροσδιορίζονται και τροποποιούνται 

αναλόγως και το αποτέλεσμα αυτής της επεξεργασίας διαμορφώνει έναν «θεματικό 

χάρτη» που καταδεικνύει ότι τα υποψήφια θέματα  αντικατοπτρίζονται επαρκώς από 

τα κωδικοποιημένα δεδομένα. 

Το δεύτερο επίπεδο επανελέγχου περιλαμβάνει την ίδια διαδικασία αλλά αυτή τη 

φορά στα πλαίσια του συνολικού υλικού. Έτσι και πάλι συντελείται, μέσω κυρίως της 

θεωρητικής και αναλυτικής προσέγγισης, ανάγνωση, εκ νέου επεξεργασία και 

επαναπροσδιορισμός όλου του υλικού ώστε να διασφαλιστεί η ακριβής 

αντιπροσώπευση των δεδομένων ως όλον, πλέον, από τα δυνητικά θέματα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

4.1. Ορισμός κεντρικών θεμάτων  

4.1.1. Επισκόπηση των θεμάτων 

Τελευταίο στάδιο της θεματικής ανάλυσης αποτελεί το σημείο της τροποποίησης, του 

ραφιναρίσματος και της αποσαφήνισης των θεμάτων. Μέσω της διαδικασίας αυτής ο 

ερευνητής εντοπίζει την ουσία κάθε θέματος ξεχωριστά αλλά και μεταξύ τους και 

προσδιορίζει ποιες πλευρές/όψεις του υλικού συλλαμβάνουν. Σκοπό στο στάδιο αυτό 

αποτελεί η διαμόρφωση των θεμάτων με μια αφηγηματική προσέγγιση, 

διερευνώντας, δηλαδή, την «ιστορία» κάθε θέματος από τα κωδικοποιημένα κάθε 

φορά αποσπάσματα, ώστε να προκύψει ένα νόημα  και μια συνολική, πλέον, 

«ιστορία» η οποία αντιπροσωπεύει το υλικό. Για κάθε θέμα αντιστοιχεί ένα ή 

παραπάνω πρωτόλεια θέματα που παρήγαγε η ανάλυση, τα οποία καταδεικνύουν την 

δομή και την νοηματική ιεραρχία μέσα στα δεδομένα. 

Στο τελικό αυτό στάδιο, λοιπόν, τα θέματα αυτά μετατρέπονται και ορίζονται ως 

κεντρικά θέματα, τα οποία εντάσσονται σε κεντρικούς θεματικούς άξονες οι οποίοι 

αφηγούνται, διαπερνούν και οργανώνουν το περιεχόμενο του συνολικού υλικού. 

Ακόμη, επιχειρείται η σύνδεσή τους με το θεωρητικό υπόβαθρο του λόγου και των 

αναπαραστάσεων για τις κοινωνικές διακρίσεις μέσα από τη διερεύνηση του τρόπου 

με τον οποίο πλαισιώνει η θεωρία τα δεδομένα αυτά. Ο πίνακας 1 απεικονίζει τον 

θεματικό χάρτη που παρήγαγε η ανάλυση, σύμφωνα με το πρότυπο των Braun και 

Clarke (2006). 
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Πίνακας 1. Κεντρικές οργανωτικές αρχές που εντοπίστηκαν κατά την θεματική 

ανάλυση 

 

Εστιάζοντας περισσότερο στον θεματικό χάρτη, διαπιστώνεται ότι το υλικό το οποίο 

συγκεντρώθηκε οδήγησε στη διαμόρφωση και παρουσίαση 2 κεντρικών αξόνων οι 

οποίοι αντιπροσωπεύουν τις αναπαραστάσεις των εκπαιδευτικών γύρω από ορισμένες 

όψεις της διάκρισης. Έτσι λοιπόν εντοπίστηκε ότι οι αναπαραστάσεις τους 

διοχετεύονται στον τρόπο με τον οποίο νοηματοδοτούν την ίδια την διάκριση ως 

φαινόμενο εν γένει και στις αιτίες που θεωρούν ότι ευθύνονται για τον σχολικό 

ρατσισμό και τις διακρίσεις.  Επιπρόσθετα, κατ' αναλογία με τα ευρήματα των Figgou 

& Condor (2006), διαφαίνεται ότι και στην παρούσα έρευνα οι ομιλητές είχαν την 

τάση να ερμηνεύουν σε συγκεκριμένα πλαίσια τον ρατσισμό ως κατηγορία, να 

επιχειρούν την αποστασιοποίησή τους από αυτόν και να (ανα)παράγουν κοινότυπα 

νοήματα και φράσεις, χρησιμοποιώντας τους όρους «διάκριση» και «ρατσισμός» ως 

ταυτόσημες. 

Ο πρώτος κεντρικός θεματικός άξονας γύρω από τον οποίο αρθρώθηκε ο λόγος των 

εκπαιδευτικών αφορά στο τι θεωρούν ότι είναι η διάκριση ως έννοια. Αρχικά, οι 

ομιλητές αντιλαμβάνονται τη διάκριση με όρους ατομικής/ενδο-ψυχικής παθολογίας, 

καθώς ταυτίζουν τη διάκριση με την ταμπελοποίηση (Θέμα 8), σκιαγραφούν τον 

δράστη της διάκρισης ως άτομο που θέλει να είναι ανώτερος από τους άλλους (Θέμα 

9) και αναφέρονται στη διάκριση ως φαινόμενο που επιφέρει σωματικές και 

ψυχολογικές επιπτώσεις στον αποδέκτη της (Θέμα 11). Την ίδια στιγμή, θεωρούν τη 
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διάκριση ως φαινόμενο που πηγάζει από τον κοινωνικο-οικονομικό διαχωρισμό των 

ατόμων, καθώς αναφέρονται στη σχέση των διακρίσεων με την κοινωνικο-

οικονομική θέση του ατόμου (Θέμα 10) αλλά και με την διαφορετική αντιμετώπιση 

και συμπεριφορά των φύλων (Θέμα 12).  

Τέλος, κατασκευάζουν τη διάκριση ως αμφίσημη έννοια, η οποία μπορεί να είναι και 

θετική και αρνητική απέναντι σε συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων και για 

διαφορετικούς, κάθε φορά, λόγους (Θέμα 7), ενώ ταυτόχρονα της προσδίδουν μια 

κανονιστική και ανθρωπιστική αξία, αναφερόμενοι στην υποχρέωση για αποδοχή και 

ίση αντιμετώπιση του διαφορετικού (Θέμα 13). Η κεντρική αυτή θεματική 

καταδεικνύει την αμφισημία και την πολυπλοκότητα των νοημάτων που δίνουν και 

των ερμηνευτικών ρεπερτορίων που χρησιμοποιούν τα υποκείμενα, οι οποίες, όπως 

θα καταστεί σαφές και στη συνέχεια, εξυπηρετούν συγκεκριμένους ρητορικούς και 

ιδεολογικούς σκοπούς. 

Ο δεύτερος κεντρικός άξονας των θεμάτων αφορά στην απόδοση αιτίων για την 

ύπαρξη των διακρίσεων στο σχολικό περιβάλλον, όπου οι εκπαιδευτικοί έκαναν λόγο 

για ευθύνη της οικογένειας (Θέμα 1), του σχολείου (Θέματα 4, 5 & 6) αλλά και των 

ίδιων των αλλοδαπών (Θέματα 2 & 3) ως υπαίτιους των διακρίσεων. Ειδικότερα, οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί υποστήριξαν πως ο ρατσισμός των αλλοδαπών μαθητών 

καλλιεργείται από τους γονείς των μαθητών στις οικίες τους και οι μαθητές/τριες 

μεταφέρουν τις αντιλήψεις αυτές στο σχολικό χώρο. Ακόμη, απέδωσαν την 

αδιαφορία για το σχολείο και την παραβατική συμπεριφορά των αλλοδαπών μαθητών 

στους γονείς, υποστηρίζοντας πως το σχολείο μπορεί να κάνει ελάχιστα πράγματα για 

αυτούς τους μαθητές/τριες, αν δεν υπάρχει μέριμνα από τους γονείς. Από τα 

παραπάνω διαφαίνεται πως οι εκπαιδευτικοί θεωρούν τους γονείς υπαίτιους τόσο για 

την καλλιέργεια του ρατσισμού των ντόπιων μαθητών απέναντι στους αλλοδαπούς, 

όσο και για την «προβληματική» και παραβατική συμπεριφορά των αλλοδαπών 

μαθητών στο ελληνικό σχολείο.  

Ακόμη, θεωρούν ότι το ίδιο το σχολείο αποτελεί φορέα ρατσισμού/διάκρισης (Θέμα 

5), αφού, για παράδειγμα, δεν γίνεται εύκολα αποδεκτό να εκπροσωπούν οι 

αλλοδαποί μαθητές/τριες την Ελλάδα στις εθνικές εορτές και ότι οι αλλοδαποί 

μαθητές/τριες δέχονται ρατσισμό τόσο σε επαρχιακά όσο και σε αστικά σχολεία 

(Θέμα 4). Οι παραπάνω θέσεις αναδεικνύουν μια καθολικότητα του φαινομένου του 
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ρατσισμού στο σχολείο, η οποία ενισχύεται από την άποψη ότι το είδος και οι 

συνθήκες του εκάστοτε σχολείου συντελούν στην ένταξη των αλλοδαπών μαθητών 

(Θέμα 6). Τέλος, οι εκπαιδευτικοί αποδίδουν στους ίδιους τους αλλοδαπούς 

μαθητές/τριες την ευθύνη για τον ρατσισμό/διάκριση που δέχονται, καθώς θεωρούν 

ότι η αποδοχή και η ένταξή τους στα σχολεία υποδοχής εξαρτάται από το είδος και 

την ομοιότητα ή τη διαφορά της κουλτούρας τους σε σχέση με την ελληνική 

κουλτούρα (Θέμα 2). Πιο συγκεκριμένα, υποστηρίζουν, ότι οι ίδιοι Αλβανοί 

μαθητές/τριες ευθύνονται για την κοινωνική τους ένταξη, καθώς υπάρχουν κάποιοι 

που αποποιούνται εντελώς την εθνική τους ταυτότητα και «κάποιοι που θέλουν να 

γίνουν ένα με τους Έλληνες» (Θέμα 3). 

Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζεται λεπτομερώς η ανάλυση των θεμάτων αυτών, η 

οποία εστιάζεται στην ανάδειξη του λόγου των ομιλητών υπό το πρίσμα της 

εκπαιδευτικής τους ταυτότητας. 

4.2. Κεντρικό θέμα (1):  

4.2.1 Η διάκριση ως ατομική/ενδο-ψυχική παθολογία 

Σε συμφωνία με ευρήματα άλλων ερευνών (Figgou & Condor, 2006˙ Greenland et al., 

2018) o λόγος των εκπαιδευτικών για τη διάκριση παράγει έναν ψυχολογικού τύπου 

ορισμό, καθώς την ταυτίζει με την ταμπελοποίηση του «Άλλου», δηλαδή το να 

κρίνεις κάποιον με βάση τα χαρακτηριστικά του χωρίς να γνωρίσεις το ποιος 

πραγματικά είναι. Με βάση αυτήν την αντίληψη, οι εκπαιδευτικοί κατασκευάζουν το 

ψυχολογικό προφίλ του προκατειλημμένου ατόμου και ταυτίζουν τη διάκριση με την 

προκατάληψη ευρύτερα, η οποία αποτελεί μια αναμφίβολη και πανανθρώπινη 

ατομική παθολογία και την οποία έχουν αναπόφευκτα και οι εκπαιδευτικοί. Μέσα 

από μια τέτοια ρητορική, σχετικοποιείται και μετριάζεται η ευθύνη των 

εκπαιδευτικών απέναντι στις διακρίσεις, εφόσον είναι κοινό χαρακτηριστικό όλων 

των ανθρώπων. Αυτός ο ρητορικός και ιδεολογικός σκοπός ενισχύεται από την 

κανονιστική αντίληψη ότι οι εκπαιδευτικοί δεν πρέπει να 

κατηγοριοποιούν/ταμπελοποιούν τους μαθητές/τριες. Αποσπάσματα λόγου που 

παρατίθενται διαφωτίζουν σημαντικά την θέση των υποκειμένων υπό το πρίσμα του 

ρόλου του εκπαιδευτικού:  
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Υ1: «Σίγουρα. Κάθε παιδί το βλέπουμε σαν ξεχωριστό χαρακτήρα, ξεχωριστό... Δε 

μπορείς να βάλεις σε καλούπια όλα τα παιδιά. Ότι αα έκανε αυτό και αυτό άρα 

συμβαίνει αυτό».  

Y10: «Έτσι, έτσι. Δεν ομαδοποιούνται τα παιδιά. Οι άνθρωποι δεν τσουβαλιάζονται. 

(…) Και ο ρατσισμός είναι τσουβάλιασμα. Αυτός είναι ξένος, άρα… είναι αυτό. Ναι, ο 

ένας όμως είναι κωλόπαιδο…. είναι. Ο άλλος δεν είναι. Ο άλλος είναι αστέρι. Άρα... 

Που γίνεται στα σχολειά κατά κόρον».  

Επιπρόσθετα, το προφίλ του προκατειλημμένου ατόμου εμπεριέχει το 

χαρακτηριστικό ότι νιώθει μειονεκτικά απέναντι στους άλλους και προβαίνει σε 

διάκριση ώστε να αναδειχθεί ως ανώτερος. Σημαντικό εύρημα αποτελεί το γεγονός 

ότι οι Έλληνες θεωρούν ότι είναι ανώτεροι από άλλους λαούς και, συνεπώς, 

εντάσσονται στην ομάδα των προκατειλημμένων. Σε αντιστοιχία με τα ευρήματα των 

Potter και Wetherell (2009), παρόλο που οι ομιλητές αποδίδουν μομφή στους 

εκπαιδευτικούς καθώς δεν αντιμετωπίζουν τους μαθητές τους ως μονάδες αλλά τους 

ομαδοποιούν, ωστόσο αναγνωρίζουν την ύπαρξη του ρατσισμού και επιτυγχάνουν, 

έτσι την κατασκευή του ως ένα ανθρώπινο φαινόμενο. Αυτή η αμφίσημη ρητορική 

μπορεί να αποτελέσει εργαλείο νομιμοποίησης της εθνικής πλειοψηφίας των 

Ελλήνων εκπαιδευτικών εις βάρος των εθνικών μειονοτήτων (Condor, et al., 2006). 

Βλέπουμε, λοιπόν, ότι η δυνατότητα της διάκρισης και της προκατάληψης ως 

ατομική παθολογία (προκατειλημμένος) και ως «συλλογική ενοχή» των Ελλήνων 

συνυπάρχουν στον λόγο των εκπαιδευτικών, χωρίς να αποκλείουν η μία την άλλη, 

εδραιωμένες τόσο στο εσωτερικό των ατόμων όσο και στο εσωτερικό των κοινωνιών, 

επιβεβαιώνοντας την «Προβληματική της Προκατάληψης». Σύμφωνα με αυτήν, η 

εξίσωση του ρατσισμού και των διακρίσεων και η αναγωγή τους σε ζήτημα ατομικής 

προκατάληψης στον λόγο των ατόμων προσφέρει τη δυνατότητα στην κυρίαρχη και 

προνομιούχα ομάδα να αποποιείται της ευθύνης της απέναντι σε πρακτικές διάκρισης 

τη στιγμή που αυτές διαιωνίζονται σε βάρος της εθνικής μειοψηφίας. Έτσι, η 

επαγγελματική ταυτότητα των εκπαιδευτικών αποτελεί εδώ εργαλείο νομιμοποίησης 

και αποσιώπησης του ρόλου που διαδραματίζουν σε ρατσιστικά φαινόμενα και σε 

πρακτικές διάκρισης (Wetherell, 2012). 
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Επιπρόσθετα, η σκιαγράφηση του ψυχολογικού προφίλ του προκατειλημμένου 

ατόμου δημιουργείται στη βάση εσωτερικών αποδόσεων της διάκρισης και στην 

σχηματοποίηση ενός «ρατσιστικού δίπολου», το οποίο αναπαριστά κοινότυπα στο 

ένα άκρο τον δράστη της διάκρισης ως παθολογικό άτομο και στο άλλο άκρο τον 

αποδέκτη της ως «θύμα». Σύμφωνα με αυτή τη θέση, το «θύμα» υφίσταται παθητικά 

ψυχικές και σωματικές επιπτώσεις (π.χ. απόρριψη, θυμό). Σύγχρονες προσεγγίσεις 

θεωρούν ότι οι ψυχολογικές συνέπειες της προκατάληψης δεν έχουν απαραίτητα 

καθολική διάσταση (Major & Vick, 2005) ενώ, επίσης, τα μέλη της πλειοψηφίας και 

τα μέλη των μειονοτήτων δε γίνονται αντιληπτά με τη στενή έννοια των όρων 

«θύτης» και «θύμα», αφού οι δεύτεροι αποτελούν ενεργούς δράστες της 

πραγματικότητας την οποία βιώνουν και διαμορφώνουν (Verkuyten, 2005). 

Χαρακτηριστικό απόσπασμα που αντιπροσωπεύει όλες τις παραπάνω 

εξατομικευμένες πτυχές της διάκρισης στο λόγο των υποκειμένων αποτελεί το 

παρακάτω: 

Y1: «Είναι βαθύτερο το πρόβλημα, δεν είναι τόσο… Και ξέρεις, μερικές φορές διάκριση 

κάνουν οι άνθρωποι - όλοι μας, δεν έχω πει εγώ ότι είμαι άγιος- διάκριση μπορεί να κάνεις στο 

πιο απλό πράγμα που… για να δείξεις ότι είσαι ανώτερος κατά κάποιον τρόπο, να αναδειχθείς 

εσύ. Αυτό είναι η βάση. Και επίσης διάκριση τις περισσότερες φορές κάνουνε οι... χαρακτήρες 

έτσι πιο... αδύναμοι, που δεν έχουνε κάτι άλλο να δείξουν και πατάνε πάνω σε ένα 

χαρακτηριστικό του συνανθρώπου τους που τους φαντάζει ότι είναι καλύτεροι πάνω σε αυτό. 

Δηλαδή π.χ., αυτός είναι μαύρος, εγώ είμαι λευκός. Ή αυτός είναι από την Αλβανία, εγώ είμαι 

από εδώ από την Ελλάδα». 

Στο απόσπασμα αυτό εντοπίζεται ακριβώς η κοινότυπη αναπαραγωγή και κατασκευή 

μιας ατομικής παθολογίας της διάκρισης και η σύνδεσή της με την προκατάληψη, 

καθώς η ταυτότητα του δράστη της διάκρισης είναι πολύ συγκεκριμένη: είναι 

«αδύναμος χαρακτήρας», κρίνει τους άλλους και θεωρεί τον εαυτό του 

ανώτερο/καλύτερο με βάση τα χαρακτηριστικά τους (Figgou & Condor, 2006). Η 

ταυτότητα αυτή, λοιπόν, αναδεικνύει τον δράστη ως άτομο που έχει πλήρως 

συνειδητή και ηθελημένη πρόθεση να βλάψει και τον τοποθετεί σε θέση ισχύος 

έναντι του «θύματος» (Wetherell, 2012˙Greenland, et. al, 2018). 

Η χρήση των δίπολων «μαύρος-λευκός» και «από την Αλβανία-από την Ελλάδα» 

αντλείται από τις θέσεις του πολιτισμικού και του φυλετικού λόγου περί ρατσισμού 
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και δεν είναι τυχαία συνδεδεμένη, καθώς η λέξη «μαύρος» συνδέεται συνειρμικά και 

εννοιολογικά με την φράση «αυτός που είναι από την Αλβανία» και η λέξη «λευκός» 

με τη φράση «αυτός που είναι από εδώ, από την Ελλάδα». Οι δύο αυτοί λόγοι 

βασίζονται σε οντολογικές κατηγορίες (βιολογία και πολιτισμός), εδραιώνονται σε 

κοινές διαδικασίες (π.χ. διαχωρισμός των ανθρώπων) και, ως εκ τούτου, μπορούν να 

εξυπηρετήσουν στην απεικόνιση του ρατσισμού ως φυσικό φαινόμενο, κάτι που 

συνάδει και με την γενικότερη ερμηνεία που δίνει εδώ για τις διακρίσεις ο 

συγκεκριμένος ομιλητής (Van Dijk, 1998˙Durrheim & Dixon, 2000).  

Ταυτόχρονα, η διάκριση εμφανίζεται ως συχνό/κοινό φαινόμενο που μπορεί να 

συμβεί από οποιονδήποτε, ακόμη και για «το πιο απλό πράγμα», εδραιώνοντας έτσι 

μια παγιωμένη και πεσιμιστική οπτική που εκλογικεύει, σε έναν βαθμό, πρακτικές 

διάκρισης (Billig, 1985). Σημαντική τοποθέτηση αποτελεί η φράση «όλοι μας, δεν 

έχω πει εγώ ότι είμαι άγιος», η οποία εμφανίζεται ως αποδοχή της ευθύνης συνολικά 

και ενισχύεται με παραδείγματα, χρησιμεύοντας ως ρητορική στρατηγική για την 

αντιμετώπιση επερχόμενης αρνητικής αξιολόγησης (Wetherell, 2012). Αυτού του 

είδους η αρνητική αυτό-παρουσίαση όσον αφορά τη διάκριση μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την ανάδειξη της ευελιξίας της σκέψης από πλευράς του 

υποκειμένου, καθώς δεν παρέχει μια κανονιστικά προτιμητέα δήλωση («δεν είμαι 

ρατσιστής»), όμως του προσδίδει αντι-ρατσιστικά διαπιστευτήρια, εφόσον, δηλαδή, ο 

ίδιος έχει επίγνωση της ρατσιστικής του σκέψης ως ορθολογικός και συνετός 

εκπαιδευτικός (Condor, et al., 2006). 

4.2.2. Η διάκριση ως κοινωνικο-οικονομικός διαχωρισμός 

Ο λόγος των εκπαιδευτικών περιλαμβάνει και μια αντιθετική ρητορική της ενδο-

ψυχικής παθολογίας όσον αφορά την απόδοση των διακρίσεων, καθώς οι 

συμμετέχοντες θεωρούν ότι η διάκριση αποτελεί μια μορφή εξουσίας που βασίζεται 

στον κοινωνικο-οικονομικό διαχωρισμό των ατόμων και, συνεπώς, στην κοινωνικο-

οικονομική ανισότητα. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι εδώ οι εκπαιδευτικοί χρεώνουν τις 

διακρίσεις στην κοινωνία και όχι στα άτομα. Αυτό μπορεί να αποτελεί έναν 

μηχανισμό δικαιολόγησης για πρακτικές διάκρισης (Wetherell, 2012˙Iatridis, 2017).  

Μια τέτοια δήλωση και ερμηνεία αντλείται από τον αντι-ρατσιστικό λόγο, σύμφωνα 

με τον οποίο οι ρίζες του ρατσισμού δεν εντοπίζονται στην ατομική ψυχολογία αλλά 
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στις κοινωνικές δομές. Στα πλαίσια, λοιπόν, αυτής της αντιρατσιστικής θεώρησης, τα 

άτομα εγκαλούνται για συνειδητή αναγνώριση των ιδεολογικών και ρητορικών 

μηχανισμών και στρατηγικών που αναπαράγουν τον ρατσισμό, προκειμένου να 

επέλθει η αναμόρφωση των ατόμων και η εξάλειψη του (Wetherell, 2012). Μια 

τέτοια οπτική ευνοεί την εκλογίκευση του ρόλου του εκπαιδευτικού ως αναμορφωτή 

των μαθητών απέναντι στις διακρίσεις. Το παρακάτω απόσπασμα αντικατοπτρίζει 

χαρακτηριστικά αυτήν την διάσταση:  

Y11: «Ντάξει, οπότε τη διάκριση τη βλέπω ταξικά περισσότερο (γέλια) και αυτή 

επηρεάζει και τα άλλα πράγματα. Και από εκεί και πέρα, μέσα σε μια τέτοια ταξική 

κοινωνία, υπάρχουν και εθνικές διακρίσεις. (…) Οπότε, οι διακρίσεις ναι, υπάρχουνε. 

Έχουμε την ευθύνη σαν εκπαιδευτικοί να μάθουμε τα παιδιά να βλέπουνε αυτές τις 

διακρίσεις, να τις κατανοούν γιατί υπάρχουν και γιατί συμβαίνουν, ότι συνήθως 

οφείλονται εε σε λόγους και για λόγους εξουσίας είτε ισχύος είτε οικονομίας…» 

Αρχικά, ο εκπαιδευτικός υποστηρίζει την ταξική, κοινωνικο-οικονομική και εθνική 

φύση των διακρίσεων, οι οποίες είναι αντικειμενικά παρούσες στην κοινωνία. Μια 

τέτοια δήλωση δίνει τη δυνατότητα στον ομιλητή να επικαλεστεί την ταυτότητά του 

ως εκπαιδευτικός και να νομιμοποιήσει την ευθύνη του ρόλου του απέναντι στην 

διαμόρφωση των μαθητών. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, κατασκευάζει μια ουδέτερη 

εκδοχή της πραγματικότητας των διακρίσεων, η οποία, ως τέτοια, την ίδια στιγμή 

είναι ανεξάρτητη από τον ομιλητή αλλά, συγχρόνως τον εγκαλεί να λάβει δράση 

λόγω της «ειδικής του ταυτότητας» (Verkuyten, 2005˙ Potter, 2012).  

Η παρουσίαση της ταυτότητάς του ως εκπαιδευτικός στοχεύει στη διαμόρφωση της 

κριτικής σκέψης των μαθητών απέναντι στις διακρίσεις, γεγονός που τον κατατάσσει 

στην πολιτισμένη και επιστημονική κοινότητα των «ειδικών», οι οποίοι έχουν χρέος 

να κάνουν τους μαθητές/τριες να αναγνωρίζουν τις αιτίες και τους μηχανισμούς 

ύπαρξης των διακρίσεων, ώστε να μπορέσουν να τις καταπολεμήσουν (McCreary, 

2011˙Wetherell, 2012). Αυτή η αναπαράσταση του εκπαιδευτικού απέναντι στις 

διακρίσεις αντλείται από τον εκπαιδευτικό λόγο, ο οποίος είναι κανονιστικός ως προς 

τον ρόλο και την ευθύνη που έχουν οι εκπαιδευτικοί απέναντι στους μαθητές/τριες, 

ενώ την ίδια στιγμή αποτελεί από μόνος του μια πηγή εξουσίας και ελέγχου, καθώς 

σε αυτόν έχουν πρόσβαση μόνο οι εκπαιδευτικοί (Van Dijk, 1998˙Potter & Wetherell, 

2009). Έτσι, λοιπόν, ο λόγος για την μείωση ή εξάλειψη του ρατσισμού μπορεί να 
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ευνοεί τον ομιλητή ως άτομο και να μην έχει ως πραγματικό σκοπό την 

αλλαγή/βελτίωση των άλλων σε ζητήματα διάκρισης (Guerin, 2005). 

Η κοινωνικο-οικονομική πλαισίωση του φαινομένου του ρατσισμού υποστηρίζεται 

ότι αντανακλά την εντύπωση ότι ο ρατσισμός είναι μέρος μιας μη λειτουργικής 

δομής, η οποία αν αλλάξει (π.χ. με τη δημιουργία μιας αταξικής κοινωνίας), ο 

ρατσισμός θα εξαλειφθεί γιατί δε θα είναι πλέον χρήσιμος. Μια τέτοια οπτική, 

ωστόσο, ενδέχεται να παρέχει την δικαιολόγηση και την αθωότητα του ρατσιστή, ο 

οποίος αποτελεί προϊόν της δυσλειτουργικής αυτής κοινωνίας που διαχωρίζει τα 

άτομα για πολιτικούς και οικονομικούς σκοπούς και έτσι δε φέρει ευθύνη (Taguieff, 

2011).  

4.2.3. Η διάκριση ως αμφίσημη και κανονιστική έννοια 

Πέρα από την τοποθέτηση της διάκρισης τόσο στο εσωτερικό των ατόμων όσο και 

στο εσωτερικό των κοινωνιών όπως καταδείχθηκε στα δύο προηγούμενα κεντρικά 

θέματα, ο λόγος των εκπαιδευτικών για τις διακρίσεις εμφανίζει και μια ακόμη 

εσωτερική αντίφαση: οι εκπαιδευτικοί συλλαμβάνουν τη διάκριση και ως αμφίσημη 

αλλά και ως κανονιστική έννοια. Πιο συγκεκριμένα, θεωρούν ότι η διάκριση μπορεί 

να έχει και θετικό και αρνητικό πρόσημο απέναντι σε συγκεκριμένες ομάδες 

ανθρώπων ή σε μεμονωμένα άτομα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την διαφορετική 

αντιμετώπιση των τουριστών και των μεταναστών από τους Έλληνες. Αυτή η 

αμφισημία της, ωστόσο, φαίνεται ότι δεν είναι σταθερή, καθώς οι ομιλητές 

εκφράζουν την κοινότυπη πεποίθηση ότι το διαφορετικό πρέπει να γίνεται αποδεκτό 

και να αντιμετωπίζεται ισότιμα από την κοινωνία και τα άτομα. 

Η αμφισημία της έννοιας της διάκρισης σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς έγκειται, 

αρχικά, στο θετικό ή το αρνητικό της πρόσημο, καθώς τα άτομα μπορεί να 

διακρίνονται και θετικά αλλά και αρνητικά για κάτι.  Κάποιοι, μάλιστα, αναφέρθηκαν 

στο γεγονός ότι η έννοια της διάκρισης έχει αρνητική συν-υποδήλωση όταν 

σχετίζεται με τον ρατσισμό και όχι ως αφηρημένη έννοια, αναπαράσταση την οποία 

αντλούν από το θεωρητικό πλαίσιο του επιστημονικού λόγου περί διακρίσεων. Η 

αναφορά των εκπαιδευτικών στην διαφορετική αντιμετώπιση των τουριστών και των 

μεταναστών από τους Έλληνες ενισχύει τον ισχυρισμό περί θετικής και αρνητικής 

διάκρισης και αναδεικνύει ζητήματα οικονομικού συμφέροντος και πολιτισμικής 
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ιεραρχίας (Πανταζής, 2015). Μια τέτοια αντιστοιχία συνάδει με την προσέγγιση των 

Smith και Mackie (2002) για τις διακρίσεις, σύμφωνα με την οποία αυτές αφορούν 

την αρνητική συμπεριφορά μιας ομάδας έναντι μιας άλλης και ταυτόχρονα με 

αφορμή αυτό θετική διάκριση απέναντι σε μια άλλη ομάδα (Laki, 2014). 

Αντιπροσωπευτικά αυτών των πτυχών της διάκρισης είναι τα ακόλουθα 

αποσπάσματα: 

Y6: «Αλλά μέσα τους βγαίνει αυτός ο θαυμασμός. Εδώ και ιστορικά αποδεικνύεται. 

Δηλαδή τους λες «και οι Γερμανοί μας έχουν κάνει, και με τους Γερμανούς έχουμε 

ιστορικά θέματα και με τους Άγγλους έχουμε ιστορικά θέματα». Αλλά είναι ο τουρισμός. 

Έρχονται τουρίστες εδώ πέρα. Ο Αλβανός ήρθε εδώ σαν μετανάστης. Αυτή είναι η 

ταμπέλα. Και μπορεί να ξεκινάει και από το σπίτι. Παίζει ρόλο αν οι γονείς 

ασχολούνται με τον τουρισμό. Έχουν ανάγκη αυτούς τους λαούς».  

Υ9: «Ξέρεις τι; Οι Αλβανοί έχουν έρθει πολλά χρόνια εδώ πέρα, τους βοηθάνε πάρα 

πολύ σε όλο το… Επειδή βασίζονται στον τουρισμό, ε οι περισσότεροι που δουλεύουνε 

σε μαγαζιά, σε ξενοδοχεία, που καθαρίζουνε όλα αυτά, οι εργάτες, είναι κυρίως 

Αλβανοί. Πολύ έντονο το Αλβανικό στοιχείο».  

Εξετάζοντας αυτά τα δύο αποσπάσματα λόγου, φαίνεται ότι οι ομιλητές 

διαμορφώνουν μια ρητορική για τη δικαιολόγηση και κατανόηση του ρατσισμού 

απέναντι στους Αλβανούς μετανάστες. Ειδικά ο πρώτος ομιλητής χρησιμοποιεί 

ρητορικές στρατηγικές, όπως αυτήν της αντίθεσης ανάμεσα σε μια πολιτισμικά και 

κοινωνικο-οικονομικά ανώτερη ομάδα (Γερμανοί) και σε αυτήν των Αλβανών, ενώ η 

φράση «εδώ και ιστορικά αποδεικνύεται» προσδίδει πραγματολογική ισχύ στον 

ισχυρισμό περί ρατσισμού (Figgou & Condor, 2006˙ Potter & Wetherell, 2012). 

Ακόμη, εντοπίζεται η αποστασιοποίηση του ομιλητή από τους προκατειλημμένους 

άλλους - στη συγκεκριμένη περίπτωση τους μαθητές/τριες του –(«τους λες»), 

καταδεικνύοντας και εδώ την διαχείριση και τοποθέτηση του εαυτού στην 

επιστημονική, και με θέση ισχύος κοινότητα των εκπαιδευτικών (McCreary, 2011˙ 

Wetherell, 2012). 

Ακόμη, σε αυτά τα αποσπάσματα μπορεί να παρατηρηθεί ότι η κατηγορία του 

«μετανάστη» και η κατηγορία του «τουρίστα» είναι διακριτές στο νου των 

υποκειμένων, ενώ και οι δύο κωδικοποιούνται στην ιδέα της πολιτισμικής διαφοράς, 
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η οποία εμπεριέχει αναγκαστικά την έννοια της διαφορετικής αντιμετώπισης των 

αλλοδαπών από τους Έλληνες (Τρουμπέτα, 2000˙Durrheim & Dixon, 2000˙Van Dijk, 

2000˙Su Rasmussen, 2011). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι συμμετέχοντες 

σκιαγραφούν την διάκριση ως ηθελημένη δράση και διαφορετική πρόθεση απέναντι 

στους ξένους τουρίστες και απέναντι στους ξένους μετανάστες (Greenland, et al., 

2018). 

Έτσι, λοιπόν, οι Έλληνες προβαίνουν σε θετική διάκριση («θαυμασμός») απέναντι 

στους τουρίστες λόγω οικονομικού συμφέροντος και σε αρνητική διάκριση απέναντι 

στους Αλβανούς μετανάστες λόγω της «κατώτερης» κοινωνικο-οικονομικής θέσης 

τους. Η θέση αυτή συμφωνεί με το μοντέλο του στερεοτυπικού περιεχομένου, καθώς, 

σύμφωνα με τους ομιλητές, οι Έλληνες έχουν «θαυμασμό» απέναντι στους τουρίστες 

λόγω του ότι είναι μια μη ανταγωνιστική ομάδα υψηλού κοινωνικού στάτους και 

«ζεστασιάς», ενώ οι Αλβανοί αποτελούν κοινωνικο-οικονομικά μη ανταγωνιστική 

κοινωνική ομάδα με χαμηλό δείκτη «ζεστασιάς», γεγονός που δημιουργεί 

πατερναλιστική προκατάληψη απέναντί τους (Fiske, et al., 2018˙Cuddy, et al., 

2007˙Figgou & Condor, 2006). Η παραπάνω ρητορική μπορεί να αποτελέσει έμμεση 

αποποίηση του ρατσισμού από τους συμμετέχοντες, καθώς συγκροτούν και 

περιορίζουν τον ρατσισμό ως δυτικά υποκείμενα, μιλώντας για θαυμασμό των 

Ελλήνων απέναντι στους άλλους κοινωνικο- οικονομικά ανώτερους Ευρωπαίους 

(αυτό-αποθέωση) και για υποτίμηση των κοινωνικο-οικονομικά κατώτερων (Van 

Dijk, 1998). 

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, οι συμμετέχοντες διατύπωσαν κανονιστικά προτιμητέες 

απόψεις για τη διάκριση, οι οποίες εκφράζουν τις ιδέες της αποδοχής και της ισότιμης 

αντιμετώπισης του διαφορετικού. Εδώ ο λόγος των ομιλητών παρουσιάζει 

ενδιαφέρον, καθώς, σε συμφωνία με ευρήματα άλλων ερευνών (Solomona, et al., 

2005˙Vaught & Castagno, 2008˙McCreary, 2011), οι περισσότεροι διατύπωσαν 

κοινότυπες αντιλήψεις που εγκαλούν την ταυτότητα των εκπαιδευτικών και 

αντανακλούν τις θέσεις περί μιας παιδαγωγικής που δεν κάνει διακρίσεις. 

Αντιπροσωπευτικά αποσπάσματα που αναδεικνύουν αυτές τις διαστάσεις στον λόγο 

των εκπαιδευτικών είναι τα παρακάτω: 

Υ2: «Και επιβάλλεται να είμαστε διαφορετικοί, θα ήτανε πολύ κουραστικό στο σχολείο 

να είμαστε όλοι ίδιοι. Πάρα πολύ κουραστικό. Για όλους».  
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Y7: «…και αυτός ο σεβασμός και η μείξη με αυτή την ετερότητα μόνο όφελος μπορεί να 

φέρει».  

Y11: «Ντάξει, σε κάποιο βαθμό όλοι μας διακρίνουμε όλους τους μαθητές μας γιατί 

βλέπουμε διαφορετικά… Με αυτή την έννοια της διάκρισης όμως, έτσι; Ότι είναι 

διαφορετικά παιδιά...» 

Με μια πρώτη ανάγνωση, γίνεται εμφανές ότι η ρητορική της αποδοχής και της 

ισότητας του διαφορετικού είναι εσωτερικευμένη από τους εκπαιδευτικούς και 

αναπαράγεται ως κοινότυπη και κανονιστικά προτιμητέα πεποίθηση λόγω της θέσης 

και της ταυτότητας των εκπαιδευτικών. Η κανονιστική διάσταση γίνεται εμφανής 

μέσα από τις φράσεις «επιβάλλεται να είμαστε διαφορετικοί» και «μόνο όφελος μπορεί 

να φέρει», με τις οποίες οι ομιλητές κατασκευάζουν μια απόλυτη, σταθερή και 

καθολική κοσμοαντίληψη της σχολικής πραγματικότητας που αντλείται από τον 

ανθρωπιστικό και τον ισονομικό (egalitarian) λόγο, ενώ, επίσης, τα λεγόμενα του 

δεύτερου ομιλητή πηγάζουν από τον λόγο περί διαπολιτισμικότητας. 

Μια τέτοια οπτική έχει υποστηριχθεί ότι αποκρύπτει ενδεχόμενες ρατσιστικές 

εμπειρίες των μαθητών και ότι συντελεί στην διατήρηση της εικόνας του σχολείου ως 

ανεκτικό μέρος (McCreary, 2011). Η ανεκτικότητα αποτελεί μια ρητορική που 

συναντάται τόσο στον δημόσιο (π.χ. τα προστάγματα της εκκλησίας) όσο και στον 

καθημερινό λόγο (θετική ατμόσφαιρά και ενότητα μεταξύ των ανθρώπων) και 

εμπεριέχει την ιδέα περί ευγενικής και αμερόληπτης αντιμετώπισης όλων των 

ανθρώπων δίχως φυλετικές διακρίσεις στο πλαίσιο μιας ανεκτικής κοινωνίας που 

προάγει τη λογική, τη δικαιοσύνη και τη φροντίδα όλων (Wetherell, 2012). 

Τα παραπάνω αποτελούν – μεταξύ άλλων - αξίες που προέρχονται από τον 

φιλελευθερισμό και προσδίδουν ηθικό περιεχόμενο στον λόγο των εκπαιδευτικών, οι 

οποίοι λόγω της ιδιότητας τους, προσπαθούν να αρνηθούν και να αποποιηθούν την 

κοινωνική νόρμα της κατακραυγής της προκατάληψης και του ρατσισμού, και ως εκ 

τούτου να παρουσιαστούν ως λογικά και ηθικά υποκείμενα (Vaught & Castagno, 

2008˙Billig, 2012). Ακόμη, μια παιδαγωγική που δεν κάνει διακρίσεις μπορεί να 

επιστρατευθεί για να μετριάσει τον δομικό ρατσισμό και να διαβεβαιώσει ότι το 

πρόβλημα δεν βρίσκεται στην παιδαγωγική και εκπαιδευτική προσέγγιση, 
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εκτοπίζοντας έτσι το φαινόμενο του ρατσισμού εκτός του σχολικού περιβάλλοντος 

(Flintoff & Dowling, 2017). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το απόσπασμα του τρίτου ομιλητή, ο οποίος εκφράζει 

μια φαινομενικά αντιθετική ρητορική – ωστόσο εξίσου κανονιστική - της ουδέτερης 

στάσης και της ισότητας που πρέπει να επιδεικνύει ο εκπαιδευτικός απέναντι στους 

μαθητές/τριες του μέσω της ρητορικής ερώτησης «με αυτή την έννοια της διάκρισης 

όμως, έτσι;». Εδώ βλέπουμε ότι αντιστρέφει το επιχείρημα περί ισότιμης 

αντιμετώπισης των μαθητών, αφού όλοι οι μαθητές/τριες είναι εκ των πραγμάτων 

διαφορετικοί. Αυτή η θέση αντανακλά την κοινότυπη ρήση «όλοι διαφορετικοί – όλοι 

ίσοι» που απαντάται και στον δημόσιο και στον καθημερινό λόγο και η οποία 

αποτελεί προϊόν της ιδεολογίας της ατομικής διαφορετικότητας και του 

αντιρατσιστικού λόγου (Iatridis, 2017). Όπως επισημαίνει ο Taguieff (2011), ο 

αντιρατσιστικός λόγος (περι)ορίζει τον ρατσισμό ως απόρριψη της διαφορετικότητας 

(ετεροφοβία) και, ως εκ τούτου, ενέχει τον κίνδυνο να μη γίνουν αντιληπτές οι 

φυλετικοποιήσεις που προκύπτουν από την επιστημονική ρητορική υπέρ ενός 

«ανθρωπολογικού πλουραλισμού». 

Σύμφωνα με αυτή την κοινότυπη φράση, η διαφορετικότητα αποτελεί μοναδικό 

χαρακτηριστικό των ατόμων. Ωστόσο όλες οι διαφορές οφείλουν να μετρούν το ίδιο. 

Σε αντίθεση με την έμφαση των δύο προηγούμενων ομιλητών στην κοινωνική νόρμα 

περί ανεκτικότητας του διαφορετικού, εδώ εντοπίζεται η έμφαση στον ρόλο της 

ατομικής προκατάληψης και της μη ανεκτικότητας οι οποίες παρουσιάζονται ως 

αντιληπτικές και εξατομικευμένες διαδικασίες. Ως τέτοιες, λοιπόν, απεμπολούν την 

ιστορικότητα και την δομική φύση του φαινομένου των διακρίσεων και του 

ρατσισμού (Wetherell, 2012˙Iatridis, 2017˙2019). 

Τέλος, τα κανονιστικά λεγόμενα των εκπαιδευτικών μπορεί να υποστηριχθεί ότι 

ενέχουν τη θεμελιώδη θεωρητική αντίφαση του αντι-ρατσιστικού λόγου, η οποία 

είναι η αμφιταλάντευση ανάμεσα στη λογική της ανάμειξης και στη λογική της 

διαφοράς. Ο λόγος τους, δηλαδή, εμπεριέχει τόσο τη ρητορική της διαφοροποίησης, 

σύμφωνα με την οποία οι εθνικές/φυλετικές/πολιτισμικές διαφορές των ατόμων 

πρέπει να αποτελούν αντικείμενο σεβασμού και περιφρούρησης, όσο και τη ρητορική 

της αφομοίωσης, ώστε μέσω της διαπολιτισμικής ανταλλαγής να ωφεληθεί το σύνολο 

των ατόμων (εδώ μαθητών). Και οι δύο ρητορικές χρησιμοποιούνται ως ιδεολογικά 
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και επιτελεστικά εργαλεία προκειμένου να καταστήσουν οι συμμετέχοντες τους 

εαυτούς τους ως αντι-ρατσιστές (Taguieff, 2011). 

4.3. Κεντρικό θέμα (2) 

4.3.1. Ο ρατσισμός καλλιεργείται από την οικογένεια 

Παράλληλα με την νοηματοδότηση και κατασκευή της διάκρισης, ο λόγος των 

εκπαιδευτικών αρθρώθηκε και γύρω από τα αίτια του ρατσισμού/διάκρισης, 

συγκεκριμένα στο σχολικό περιβάλλον. Σε ένα πρώτο επίπεδο, οι εκπαιδευτικοί 

απέδωσαν τον ρατσισμό/διάκριση που υφίστανται οι αλλοδαποί μαθητές/τριες στην 

καλλιέργεια ρατσιστικών αντιλήψεων από τους γονείς των ντόπιων μαθητών, ενώ 

σύμφωνα με αυτούς, η επίδραση του οικογενειακού περιβάλλοντος αποτυπώνεται και 

στην αρνητική και παραβατική συμπεριφορά των ίδιων των αλλοδαπών μαθητών στο 

σχολείο. Η διάσταση της καλλιέργειας ρατσιστικών αντιλήψεων από τους γονείς των 

ντόπιων μαθητών καθίσταται ιδιαίτερα εμφανής στο παρακάτω απόσπασμα:  

Υ8: «Και πολλές φορές βλέπουμε στο σχολείο εμ παιδιά που εκφράζουν απόψεις που δε 

μπορεί να είναι δικές τους, τις έχουν ακούσει από το σπίτι. Το βλέπω αυτό. Εγώ 

προσπαθώ όχι να τους κατευθύνω προς μία άλλη άποψη αλλά να τους κάνω να 

σκεφτούν μόνοι τους. Αυτό μόνο. Δε με ενδιαφέρει να υιοθετήσουν κάτι συγκεκριμένο, 

απλά να μη μεταφέρουν αυτό που ακούνε από το σπίτι. Αφιλτράριστο. "Ήρθαν οι ξένοι 

και μας πήραν τις δουλειές". Τι γνώμη μπορεί να έχει ένας έφηβος γι' αυτό; Το 'χει 

ακούσει και το επαναλαμβάνει ή... εε… πολλά πράγματα».  

Με μια πρώτη ανάγνωση, παρατηρείται ότι ο εκπαιδευτικός αποδίδει μομφή στους 

ντόπιους γονείς και μάλιστα με βεβαιότητα («το βλέπω αυτό»), η οποία εξυπηρετεί 

ταυτόχρονα στην εκτόπιση του ρατσισμού από το σχολικό περιβάλλον, καθώς η 

διάκριση είναι ένα πρόβλημα που ξεκινάει από το σπίτι αλλά και στον διορθωτικό και 

ρυθμιστικό ρόλο του ως εκπαιδευτικός. Έτσι, ο λόγος του εκπαιδευτικού τοποθετεί 

και εδώ τους μαθητές/τριες σε υποδεέστερη και παρεκκλίνουσα θέση, 

αναδεικνύοντας το ζήτημα της ευθύνης του πολιτισμένου και 

υποστηρικτικού/συμπονετικού εκπαιδευτικού να διαμορφώσει τις αντιλήψεις και να 

επαγρυπνά για την αντιρατσιστική συμπεριφορά των μαθητών του (McCreary, 

2011˙Flintoff & Dowling, 2017). Επιπρόσθετα, η απόδοση των ρατσιστικών απόψεων 

των μαθητών απέναντι στους αλλοδαπούς συμμαθητές/τριες τους συντελεί στην 
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δυνατότητα των εκπαιδευτικών να προστατέψουν τους εαυτούς τους από τον κίνδυνο 

να τους αποδοθούν ρατσιστικές αντιλήψεις που συμμερίζονται οι μαθητές/τριες τους 

(Figgou & Condor, 2006).  

Η ανάδειξη της ιδιότητάς του ως ηθικό και λογικό παιδαγωγό επιτυγχάνεται και μέσα 

από τη φράση «Εγώ προσπαθώ όχι να τους κατευθύνω προς μία άλλη άποψη αλλά να 

τους κάνω να σκεφτούν μόνοι τους. Αυτό μόνο. Δε με ενδιαφέρει να υιοθετήσουν κάτι 

συγκεκριμένο, απλά να μη μεταφέρουν αυτό που ακούνε από το σπίτι. Αφιλτράριστο». 

Σε αυτό το σημείο το υποκείμενο προσπαθεί να καταστήσει τον εαυτό του ως 

αμερόληπτο και σωστό εκπαιδευτικό και επιθυμεί να αφυπνίσει την κριτική σκέψη 

των μαθητών του. Μέσα, λοιπόν, από αυτήν την ρητορική, κατασκευάζει μια θετική 

εικόνα του εαυτού του και τον τοποθετεί στην ηθική κοινότητα των μη ρατσιστών. 

Επιπρόσθετα, η φράση «"Ήρθαν οι ξένοι και μας πήραν τις δουλειές". Τι γνώμη 

μπορεί να έχει ένας έφηβος γι' αυτό; Το 'χει ακούσει και το επαναλαμβάνει ή... εε... 

πολλά πράγματα.» αποτελεί κοινότυπη φράση του καθημερινού λόγου και μάλιστα 

των απλών πολιτών – εδώ συγκεκριμένα των γονέων - το οποίο χρησιμεύει ως ένα 

ακόμα διαπιστευτήριο για την ανωτερότητα του εκπαιδευτικού (Potter & Wetherell, 

2009). 

 

Αξιοσημείωτο στοιχείο αποτελεί, επίσης, ότι ο λόγος των εκπαιδευτικών 

πραγματεύεται την αντίθεση ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, 

κατασκευάζοντας έτσι μια ρητορική που απο-ενοχοποιεί τους μεν και επιρρίπτει τις 

ευθύνες στους δε. Σε αντίθεση, επίσης, με την προηγούμενη ρητορική περί της 

ιδιότητας του εκπαιδευτικού ως αναμορφωτή, η απόδοση της κατηγορίας των 

ρατσιστικών απόψεων στους γονείς αποτελεί έναν δύσκολα αμφισβητήσιμο 

ισχυρισμό, καθώς εκείνοι έχουν τον πρωταρχικό ρόλο ανατροφής των παιδιών, με το 

σχολείο να λειτουργεί εδώ επικουρικά:  

Y1: «Για ‘μενα μεγάλο ρόλο ακόμα και σε αυτά τα παιδιά παίζει το σπίτι. Δηλαδή, 

όπως είπες από αυτά που είπα ίσως φαίνεται ότι… εννοώ ότι σε αυτά επηρέασε το ότι 

είναι από ξένη χώρα, αλλά για μένα πάντα το σπίτι είναι ο σημαντικότερος παράγοντας. 

Δηλαδή δε μπορείς να αλλάξεις εσύ ως εκπαιδευτικός δε μπορείς να αλλάξεις κάτι που 

το παιδί βιώνει από όταν γεννήθηκε. Τα πιστεύω του, τις αντιλήψεις των γονιών του και 

κατ' επέκταση αυτού. Δε μπορείς να το αλλάξεις». 
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Υ3: «Από εκεί και πέρα είναι σίγουρα και το σπίτι. Πάντα… Εγώ είμαι της γνώμης, 

Σοφία, ότι το σπίτι και όχι το σχολείο θα διαμορφώσει το χαρακτήρα του μαθητή. Του 

παιδιού, δηλαδή. Το σχολείο θα διαμορφώσει και αυτό ως ένα σημείο αλλά...εε κυρίως 

το σπίτι είναι... Αν μου έβαζες να βάλω ποσοστά, θα έβαζα 90 - 10. 95- 5». 

Σύμφωνα με τα λεγόμενα των εκπαιδευτικών, η οικογένεια αποτελεί τον πιο 

σημαντικό παράγοντα διαμόρφωσης της συμπεριφοράς των αλλοδαπών μαθητών στο 

σχολείο. Το γεγονός αυτό δικαιολογεί την αδυναμία παρέμβασης από πλευράς των 

εκπαιδευτικών να «διορθώσουν» τις ρατσιστικές αντιλήψεις που περνούν οι γονείς 

στους μαθητές/τριες, οι οποίες τους κάνουν να συμπεριφέρονται με τέτοιο τρόπο στο 

σχολείο. Παρατηρείται, δηλαδή, ότι τα υποκείμενα επιδίδονται σε μια παραλλαγή των 

διαλεκτικών τους κατασκευών. Από τη μία πλευρά, δηλαδή, η καλλιέργεια 

ρατσιστικών αντιλήψεων των ντόπιων γονέων επιτάσσει τον ρόλο του εκπαιδευτικού 

ως εκπρόσωπου της αλήθειας και της αναμόρφωσης των μαθητών του, ενώ από την 

άλλη η μετάδοση ρατσιστικών πιστεύω των αλλοδαπών γονέων απεμπολεί την 

δυνατότητα παρέμβασης και αλλαγής στους μαθητές/τριες από πλευράς του 

εκπαιδευτικού και μάλιστα τη νομιμοποιεί (Potter et al., 1990˙Potter & Wetherell, 

2009). Πρόκειται, λοιπόν, για μια ακόμη εσωτερική αντίφαση των αναπαραστάσεων 

των εκπαιδευτικών, ενώ, μάλιστα ο λόγος τους για τον ρατσισμό εμπεριέχει και 

έμμεσα αρνητικά νοήματα (π.χ. κατηγορία για τους αλλοδαπούς γονείς), για τα οποία 

δεν έχουν επίγνωση (Billig, et al., 1988).  

4.3.2. Οι αλλοδαποί ευθύνονται για τον σχολικό ρατσισμό 

Ένας δεύτερος παράγοντας στον οποίο απέδωσαν τον ρατσισμό και τις διακρίσεις οι 

εκπαιδευτικοί αφορά στην αδυναμία ένταξης των αλλοδαπών μαθητών στο ελληνικό 

σχολείο. Το συγκεκριμένο θέμα είναι ιδιαίτερα διαφωτιστικό ως προς τον τρόπο με 

τον οποίο μπορούν να εκλογικευθούν πρακτικές διάκρισης σε βάρος των αλλοδαπών 

μαθητών με το πρόσχημα της συγκλίνουσας ή αποκλίνουσας κουλτούρας ανάμεσα σε 

γηγενείς και αλλοδαπούς και, πιο συγκεκριμένα, ανάμεσα στους Έλληνες και 

Αλβανούς μαθητές/τριες. Σε πρώτο επίπεδο, έγινε λόγος για την πολιτισμική 

ομοιότητα και στην πολιτισμική διαφορά των Ινδών και των Αλβανών μαθητών 

αντίστοιχα με τους Έλληνες μαθητές/τριες, με αφορμή την καταγωγή των μαθητών 

των σεναρίων που δόθηκαν στους εκπαιδευτικούς για συζήτηση: 
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Υ6: «Οι Αλβανοί δεν έχουνε και κουλτούρα. Ήρθαν εδώ, αφομοιωθήκανε, προσπαθούν 

έτσι να δείξουνε ότι «είμαστε κάτι άλλο», είναι και αυτοί μπερδεμένοι.. Οι Ινδοί όμως 

έχουν την κουλτούρα τους, την κρατάνε, τη δείχνουνε... Δεν έχουμε τίποτα εμείς να 

χωρίσουμε με τους Ινδούς. Με τους Αλβανούς έχουμε». 

Y8:«Ας πούμε, είναι πιο πιστοί στα… στοιχεία του πολιτισμού τους. Και στο ντύσιμό 

τους και στη συμπεριφορά τους… εε ενώ οι άλλοι αφομοιώνονται, περισσότερο. Μιλάω 

τώρα επειδή είδα το "Ινδή". 

 

Από τα συγκεκριμένα αποσπάσματα λόγου γίνεται κατανοητό πως η ένταξη των 

αλλοδαπών μαθητών στο σχολείο κωδικοποιείται στην ιδέα της πολιτισμικής 

ομοιότητας και διαφοράς. Η διατήρηση της κουλτούρας των Ινδών αξιολογείται 

ουδέτερα, καθώς δεν αλλοιώνει αλλά και δεν αλλοιώνεται από την ελληνική 

κουλτούρα σε αντίθεση με τους Αλβανούς, η κουλτούρα των οποίων είναι ρευστή και 

έρχεται σε επαφή με την ελληνική. Μια τέτοια ρητορική έχει υποστηριχθεί ότι 

συντελεί στην φυλετικοποίηση της κουλτούρας της εξω-ομάδας, καθώς οι Ινδοί 

αναπαριστούν καλές παραδοσιακές ταυτότητες που αποτελούν μια σημαντική και 

αποδεκτή μορφή διαφορετικότητας η οποία δεν «προκαλεί», σε αντίθεση με τους 

Αλβανούς οι οποίοι σκιαγραφούνται ως «προβληματικές» ταυτότητες (McCreary, 

2011). 

Χαρακτηριστικά, ο δεύτερος ομιλητής πραγματεύεται μια σύγκριση ανάμεσα σε 

Ινδούς και Αλβανούς, η οποία εξυπηρετεί τη δικαιολόγηση της αρνητικής στάσης των 

Ελλήνων απέναντι στους δεύτερους και αποτυπώνεται μέσα από την τοποθέτηση του 

εαυτού του στην κυρίαρχη εθνική και πολιτισμική ταυτότητα του με τη χρήση του α’ 

πληθυντικού προσώπου («Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε εμείς με τους Ινδούς. Με 

τους Αλβανούς έχουμε»). Μέσω αυτής της σύγκρισης, προβαίνει σε μια αξιολόγηση 

της στάσης των αλλοδαπών αναφορικά με τον τρόπο που διαχειρίζονται και 

αντιμετωπίζουν την ελληνική κουλτούρα, κάτι που κατασκευάζεται ως 

αντικειμενικός ισχυρισμός και, ως εκ τούτου, τονίζει την ευθύνη τους για την ένταξη 

ή όχι στο ελληνικό σχολείο (Potter & Wetherell, 1988). Την ίδια στιγμή, αυτός ο 

ισχυρισμός που βασίζεται σε γεγονότα, ότι, δηλαδή, οι Ινδοί διατηρούν την 

κουλτούρα τους ενώ οι Αλβανοί αφομοιώνονται, αποκλείει άλλες πιθανές εκδοχές για 

την ένταξη ή την αδυναμία ένταξης των Αλβανών μαθητών (Dixon & Taylor, 2015).  
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Η επιχειρηματολογία περί της σύγκλισης και απόκλισης της κουλτούρας οδηγεί στην 

εκλογίκευση του πολιτισμού, στην ανάδειξη της ρητορικής του πολιτισμικού λόγου 

για τον ρατσισμό και στην μετατόπιση της παθολογίας στις πολιτισμικές ομάδες και 

τις μειονότητες, μέσα στο πλαίσιο του φιλελεύθερου ατομικισμού και της 

αξιοκρατίας (Durrheim & Dixon, 2000˙Solomona et al., 2005). Η επιθυμία για 

ανάμειξη ή η προστασία της κουλτούρας εμφανίζονται εδώ ως διαπιστευτήρια που 

καθιστούν λογική την θετική στάση των Ελλήνων απέναντι στους μεν και την 

αρνητική απέναντι στους δε, καθώς πηγάζουν από το διαφορετικό πολιτισμικό 

κεφάλαιο, τη θρησκεία και τον γενικότερο τρόπο ζωής και σκέψης των δύο λαών 

(Potter & Wetherell, 2009˙Wiggins & Potter, 2014). Οι ρητορικές αυτές πρακτικές 

και στρατηγικές των ομιλητών περί ένταξης και πολιτισμικής διαφοράς στον 

ρατσιστικό λόγο μπορούν να συνοψιστούν στην απόδοση εσωτερικών αιτιών των 

μειονοτήτων, εφόσον, δηλαδή, «φταίει» ο πολιτισμός τους (Verkuyten, 2005). Έτσι, 

οι εσωτερικές αυτές αποδόσεις μπορούν να χρησιμεύσουν, μεταξύ άλλων, στην 

αναφορά σε μια αρνητική εξω-ομάδα αλλά και να μετατοπίζουν το πρόβλημα πέρα 

από τα κοινωνικά και δομικά αίτια (Guerin, 2005). 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο λόγος των ομιλητών για τους μαθητές/τριες από 

την Αλβανία, καθώς κάποιοι αναφέρθηκαν στον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι 

αντιλαμβάνονται, αισθάνονται και διαχειρίζονται την εθνική και πολιτισμική τους 

ταυτότητα στο πλαίσιο της ένταξής τους στην ελληνική κουλτούρα. Οι εκπαιδευτικοί 

εδώ φαίνεται να κατασκευάζουν το προφίλ του Αλβανού μαθητή, ο οποίος 

αποποιείται την καταγωγή του και προσπαθεί να αφομοιωθεί από το ελληνικό 

σχολείο:  

Υ3: «Ναι, ναι. Είναι κάποιοι που πάνε μεταξύ τους και μιλάνε για τη μεγάλη Αλβανία 

και δε συμμαζεύεται και είναι και άλλοι που έχουν αποποιηθεί σχεδόν τελείως την 

αλβανική τους καταγωγή, την αναφέρουν που και που μόνο και φέρονται... νιώθουν και 

κινούνται σαν Έλληνες, κατάλαβες; Και στις παρέες κλπ». 

Y6: «Ναι, ναι. 'Όταν πεις "ο Ινδός" αυτός δεν το εκλαμβάνει ως βρισιά. Ο Αλβανός το 

παίρνει σαν βρισιά. Προφανώς γιατί οι ίδιοι νιώθουν έτσι. Δεν ξέρω. Γιατί και τώρα το 

συζητάγαμε πάνω και λέω "όταν πείτε κάποιον..." Ντάξει παίζει ρόλο και το ύφος που 

μπορεί να το πεις περιφρονητικά και πετάγεται ένας μαθητής και λέει "μα κυρία εμένα 
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άμα μου πεις ο Έλληνας δε θα νιώσω άσχημα. Είναι δικό τους το πρόβλημα, αυτοί 

νιώθουν άσχημα"». 

Η ρητορική πηγή της κουλτούρας που εντοπίζεται εδώ βρίσκεται σε αντίθεση με τα 

ευρήματα της έρευνας των Figgou και Condor (2006) όπως και με την ανάλυση των 

Potter και Wetherell (2009), καθώς οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι οι ίδιοι οι Αλβανοί 

μαθητές/τριες αισθάνονται και σκέφτονται υποτιμητικά για την εθνική και 

πολιτισμική τους ταυτότητα, γεγονός που τους κάνει να θέλουν να «νιώθουν και να 

κινούνται σαν Έλληνες». Αυτή η ρητορική παρουσιάζει μια κοινωνική παθολογία 

των Αλβανών ως εθνικο-πολιτισμική ομάδα, η οποία επιστρατεύεται προκειμένου να 

μετατοπίσει την ευθύνη της κουλτούρας του σχολείου, των ίδιων των εκπαιδευτικών 

αλλά και των ευρύτερων δομικών παραγόντων που συντελούν σε αυτή τη 

«συμπεριφορά» τους.  

Μάλιστα, η αναφορά του τρίτου εκπαιδευτικού για τη σημασία του ύφους με το οποίο 

χρησιμοποιούν οι Έλληνες μαθητές/τριες το εθνικό όνομα των Αλβανών όταν τους 

αποκαλούν, ενώ φαινομενικά λειτουργεί ως αντίλογος στον γενικότερο ισχυρισμό 

του, ωστόσο επιβεβαιώνει την πεποίθησή του ότι το πρόβλημα εντοπίζεται στους 

ίδιους τους Αλβανούς. Αυτή η πεποίθηση ενισχύεται μέσα από το παράδειγμα που 

φέρνει με τον συγκεκριμένο μαθητή του, τον οποίο ενδεχομένως αναφέρει ως 

αντιπροσωπευτικό για το συνολικό κλίμα και τις απόψεις των ντόπιων μαθητών 

απέναντι σε αυτό το ζήτημα. Βλέπουμε, λοιπόν, πως μια φαινομενικά αντιθετική 

ρητορική μπορεί να ενισχύσει την επίρριψη της ευθύνης στην εξω-ομάδα (Billig, et 

al., 1988˙Potter, 1996˙Wetherell, 2012). 

Η κουλτούρα ως εμπόδιο για την κοινωνική ένταξη των Αλβανών μαθητών αποτελεί 

μια ρητορική πηγή που επιστρατεύεται για να δικαιολογήσει την αρνητική στάση και 

αξιολόγηση των Αλβανών μαθητών από τους Έλληνες. Ωστόσο, αυτή η εσωτερική 

παθολογία που τους αποδίδεται δεν εντοπίζεται μόνο στην αποποίηση της εθνικής 

τους ταυτότητας αλλά και στην υπεράσπισή της: 

Υ3: «Δυστυχώς τους Αλβανούς τους ανεβάζει πάρα πολύ αυτό με τη μεγάλη Αλβανία, 

με τη μεγάλη ιδέα της Αλβανίας...Εγώ το έχω συναντήσει σε πάρα πολλές περιπτώσεις 

μαθητών που από το σπίτι τους εεε είναι έτσι». 
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Y7: «Σημασία έχει ότι τα παιδιά όταν βρίσκονται εκεί στην εε Β τέλος Β, Γ, να σου πω 

τη δικιά μου παρατήρηση, καθαρά εμπειρικά, αα βλέπω να αποκτούνε έτσι αυτή την εε 

τάση εε να το εθνικοποιήσουν το κομμάτι, να... δείξουνε και να υπερασπιστούνε και 

μία... φαντασιακή έτσι, αν θέλεις, ταυτότητα που πρέπει να έχει… ο Αλβανός στην 

προσπάθειά τους να… και καλά κάνουν βέβαια, να φτιάξουν ταυτότητα. Να 

διαχωρίσουν ταυτότητα. Είναι τα ταυτοτικά ζητήματα». 

Μέσα από τα λεγόμενα των εκπαιδευτικών γίνεται εμφανές πώς οι δύο αντίθετες 

ρητορικές, αυτή της αποποίησης και αυτή της υπεράσπισης της εθνικής ταυτότητας 

συνυπάρχουν και κατασκευάζουν μια οπτική των Αλβανών μαθητών ως υπαίτιους 

της μη ένταξής τους στο ελληνικό σχολείο. Αυτή η εσωτερική αντίφαση φαίνεται να 

καλύπτεται από τις εξηγήσεις που δίνουν οι δύο ομιλητές, με τον πρώτο να 

αναφέρεται στην επίδραση του οικογενειακού περιβάλλοντος, το οποίο προωθεί έναν 

«Αλβανικό εθνικισμό», και με τον δεύτερο στο ζήτημα της διαμόρφωσης της εθνικής 

ταυτότητας, ως ένα φυσιολογικό φαινόμενο στο πλαίσιο της εφηβείας. Μέσα, λοιπόν, 

από αυτές τις εξηγήσεις οι εκπαιδευτικοί μειώνουν την πιθανότητα να τους αποδοθεί 

κατηγορία για ρατσισμό απέναντι στους Αλβανούς μαθητές/τριες, οι οποίοι 

υπερασπίζονται την εθνική τους ταυτότητα, ενώ την ίδια στιγμή χρεώνουν την 

αδυναμία της ένταξής τους στους ίδιους.  

4.3.3. Το σχολείο ευθύνεται για τον ρατσισμό 

Ο λόγος των εκπαιδευτικών εστιάστηκε, όπως ήταν αναμενόμενο λόγω της ιδιότητάς 

τους, στην ύπαρξη του σχολικού ρατσισμού και των διακρίσεων. Οι συμμετέχοντες 

θεωρούν ότι το σχολείο αποτελεί φορέα ρατσισμού/διάκρισης, καθώς οι παιδαγωγικές 

θεωρίες περί αντι-ρατσισμού δεν βρίσκουν εφαρμογή στη σχολική πράξη, με 

χαρακτηριστικό παράδειγμα το γεγονός ότι δεν γίνεται αποδεκτό να εκπροσωπεί 

αλλοδαπός μαθητής την χώρα στην εθνικές εορτές: 

Y2:«…αλλά ας μην ξεχνάμε ότι είμαστε σε μια χώρα που δυσκολεύεται πάρα πολύ να 

δώσει και τη σημαία… σε ξένους μαθητές...» 

Y8: «Αν δούμε, ας πούμε, στη σημαία ένα παιδί που δεν το γνωρίζουμε και είναι 

καταγωγής Αλβανικής ή Βουλγαρικής πχ... Μπορεί να το σχολιάσουν, ας πούμε... 

κάποια χαρακτηριστικά. Μιλάω γενικά, έτσι… Όχι προσωπικά, σίγουρα. Απλά από τις 

παρατηρήσεις μου. Από το σχολείο». 
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Σε αυτό το σημείο, οι εκπαιδευτικοί κάνουν εμφανές και άμεσο το φαινόμενο του 

ρατσισμού και των διακρίσεων στο σχολικό περιβάλλον. Ωστόσο, κάνοντας υπαρκτές 

τις διακρίσεις στον λόγο τους τα υποκείμενα δεν προσφέρουν μια επεξήγηση για τον 

τρόπο και τους λόγους για τους οποίους υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα (Laki, 

2014˙Greenland, et al., 2018). Πρόκειται για μια ρητορική στρατηγική που δείχνει 

την κοινότυπη κατανόηση των προκαταλήψεων και του ρατσισμού από τα άτομα, η 

οποία τα διευκολύνει ώστε να μην τοποθετηθούν σε βάθος για τέτοιου είδους θέματα 

(Verkuyten, 2005˙ Figgou & Condor, 2006). Οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν την 

ύπαρξη του σχολικού ρατσισμού/διακρίσεων συνολικά, ωστόσο στο παράδειγμα που 

αναφέρουν τοποθετούν τον εαυτό τους έξω από το συγκεκριμένο ζήτημα, καθώς ο 

πρώτος αναφέρεται στους Έλληνες ως λαό και ο δεύτερος στα μέλη του σχολείου, 

χωρίς να αναφέρει ρητά τον ρόλο που διαδραματίζει το διδακτικό προσωπικό. Οι 

εκπαιδευτικοί, λοιπόν, φαίνεται να αντιμετωπίζουν αυτά τα φαινόμενα αλλά όχι να 

συμμετέχουν σε αυτά (McCreary, 2011˙Wetherell, 2012).  

 

Η αναπαράσταση των εκπαιδευτικών, ότι το σχολείο ευθύνεται για το 

ρατσισμό/διάκριση, ενισχύεται από την αντίληψη ότι οι αλλοδαποί μαθητές/τριες 

αντιμετωπίζουν αυτά τα φαινόμενα σε όλα τα σχολεία – τόσο στην επαρχία όσο και 

στην πρωτεύουσα:  

Υ1: «Ειδικά σε περιοχές έτσι πιο… πιο αποκεντρισμένες, οπότε σίγουρα μαθητές 

αλλοδαποί δέχονται ρατσισμό στο σχολείο». 

Υ10: «Εεμ κοίτα η διάκριση στις μικρές κοινωνίες είναι προβληματική, συνήθως, 

ιδιαίτερα στις μικρές κοινωνίες». 

Μέσα από τα λεγόμενα των εκπαιδευτικών, η μη ένταξη, η μη αποδοχή και ο 

ρατσισμός/διάκριση των αλλοδαπών μαθητών, παρόλο που είναι εντονότερα στα 

επαρχιακά σχολεία, ωστόσο εντοπίζονται και στα σχολεία της πρωτεύουσας. Οι λόγοι 

για τους οποίους ισχυρίζονται κάτι τέτοιο προέρχονται από τον καθημερινό και 

δημοσιογραφικό λόγο και αντανακλούν τις ιδέες περί των μη προοδευτικών και 

πολιτισμένων επαρχιακών κοινωνιών και της απρόσωπης και σκληρής 

πραγματικότητας στα μεγάλα αστικά κέντρα. Οι ρητορικές, αυτές, πηγές 

χρησιμοποιούνται προκειμένου να καταστήσουν οι ομιλητές ως καθολικό και 

πανταχού παρόν το φαινόμενο του ρατσισμού και της διάκρισης, μια πραγματικότητα 
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από την οποία δεν παρεκκλίνει κανένα σχολείο. Έτσι, τόσο οι εκπαιδευτικοί των 

επαρχιών όσο και αυτοί των αστικών κέντρων προστατεύουν την θέση τους ως 

εκπαιδευτικοί, εφόσον και το δικό τους σχολείο αποτελεί - όπως όλα- μέρος αυτού 

του συνολικού προβλήματος (McCreary, 2011˙Wetherell, 2012).  

Μέσα στο πλαίσιο της καθολικής ύπαρξης του σχολικού ρατσισμού, οι εκπαιδευτικοί 

αναφέρθηκαν και στις συνθήκες που επικρατούν σε ένα σχολείο, οι οποίες αποτελούν 

βασικούς παράγοντες ένταξης των αλλοδαπών μαθητών. Αρχικά, οι συμμετέχοντες 

αναγνωρίζουν τη σημασία της εκάστοτε σχολικής κουλτούρας και θεωρούν πως το 

γενικό λύκειο είναι προτιμότερο για την ένταξη των αλλοδαπών μαθητών συγκριτικά 

με το επαγγελματικό λύκειο, καθώς οι αντιλήψεις εκεί είναι παρωχημένες. Ωστόσο, 

δε συλλαμβάνουν την έννοια της σχολικής κουλτούρας ως κάτι παγιωμένο αλλά ως 

κάτι δυναμικό που μπορεί να αλλάξει: 

Υ4: «Νομίζω ότι η κουλτούρα σε ένα σχολείο μπορεί να αλλάξει όταν υπάρχουν 

άνθρωποι που θα το προσπαθήσουν και έχουν και την κατάλληλη βοήθεια και από τη 

μία χρονιά στην άλλη ας πούμε να καλλιεργηθεί στα παιδιά και να... μην είναι τόσο 

έντονο ή να περιοριστεί πάρα πολύ». 

Y6: «Και θέλει πολύ δουλειά. Αυτό λέω και στα παιδιά. Τουλάχιστον να ξεκινήσει από 

εσάς, τη νέα γενιά. Αλλάξτε εσείς την κουλτούρα». 

Ωστόσο, παρόλο που οι ομιλητές αντιλαμβάνονται τη σχολική κουλτούρα ως έναν 

δυναμικό παράγοντα αλλαγής για την μείωση του ρατσισμού και την ένταξη των 

αλλοδαπών μαθητών, και στα δύο αποσπάσματα διαχειρίζονται επιδέξια τη δική τους 

συμβολή σε αυτό το ζήτημα. Ο πρώτος ομιλητής αναφέρεται γενικά στους 

εκπαιδευτικούς ως «άνθρωποι που θα το προσπαθήσουν και έχουν και την κατάλληλη 

βοήθεια», τονίζοντας την θέληση των εκπαιδευτικών να συμβάλλουν στην αλλαγή 

της κουλτούρας και συγχρόνως μειώνοντας τη δυνατότητα να το πράξουν, καθώς 

αυτή εξαρτάται από εξωτερικούς παράγοντες (Papamichael, 2008). Ο δεύτερος 

ομιλητής φαίνεται να μετατοπίζει την ευθύνη και τη δυνατότητα της αλλαγής της 

κουλτούρας του σχολείου στους μαθητές/τριες, καθώς αυτοί αποτελούν «τη νέα 

γενιά» η οποία θα αλλάξει τα πράγματα (McCreary, 2011). Η αντίληψη αυτή 

αποτελεί μια κοινότοπη και, εν δυνάμει, αντιθετική διαλεκτική πηγή του καθημερινού 

και του παιδαγωγικού λόγου, η οποία μπορεί να επιστρατευθεί είτε για να 
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ενδυναμώσει τους μαθητές/τριες είτε για να εκλογικευθεί και να αποσιωπηθεί η 

θεσμική διάσταση της αντι-ρατσιστικής αναμόρφωσης της ιδεολογίας και της 

πρακτικής (Billig, 1985˙Solomona, et al., 2005).  

Μια ακόμη διάσταση στην οποία αναφέρθηκαν οι εκπαιδευτικοί αναφορικά με τη 

σχολική πραγματικότητα είναι η αδυναμία των εκπαιδευτικών να υποστηρίξουν μόνοι 

τους τους μαθητές/τριες σε δυσκολίες, όπως αυτές των σεναρίων που τους δόθηκαν. 

Αυτή η δικαιολόγηση εδράζεται στην τοποθέτησή τους ότι χρειάζεται η υπηρεσία 

ενός σχολικού ψυχολόγου, ο οποίος θα λειτουργεί βοηθητικά και συμπληρωματικά με 

τους εκπαιδευτικούς προκειμένου να αντιμετωπίζονται ζητήματα σεξουαλικού 

προσανατολισμού, μαθησιακών δυσκολιών και μπούλινγκ. Ωστόσο, τα παρακάτω 

αποσπάσματα λόγου παρουσιάζουν ρητορικές στρατηγικές, με τις οποίες οι 

εκπαιδευτικοί αποποιούνται τον ρόλο και τη θέση τους αναφορικά με αυτά τα 

ευαίσθητα και δύσκολα θέματα: 

Υ2: «εε και πρέπει εμείς να κάνουμε τους ψυχολόγους, εμείς τους... κοινωνιολόγους, 

εμείς πάρα πολλά πράγματα. 

Ε: Ναι, γενικά ο εκπαιδευτικός ε επωμίζεται πάρα πολλές... 

Σ: Πάρα πολλά». 

«Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις, θέλουνε μεγάλη προσοχή και εδώ φαίνεται και το 

γεγονός ότι στα σχολεία δεν υπάρχει ένας σχολικός ψυχολόγος». 

Y5: «Εεμ τώρα όσον αφορά και την εε... το ότι δείχνει ενδιαφέρον για μικρότερα 

αγόρια και αυτό θα το βλέπαμε. Πάλι σε συνδυασμό με τον ψυχολόγο. Δηλαδή, νομίζω 

ότι οι καθηγητές δεν έχουμε τα φώντα για να αντιμετωπίσουμε μια πολύ δύσκολη 

κατάσταση. Εε πρέπει οπωσδήποτε να παίρνουμε... 

Ε: Το feedback... 

Σ: Ναι, ναι. Από κάποιον ειδικό».  

Y14: «Στο σχολείο δε μπορείς να είσαι τα πάντα, καθηγητής, ψυχολόγος, δικηγόρος». 

Οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν ρητά την αδυναμία να ανταπεξέλθουν σε ευαίσθητα 

ψυχολογικά και προσωπικά ζητήματα των μαθητών, τα οποία χρειάζονται έναν ειδικό 
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χειρισμό από επαγγελματίες που γνωρίζουν πως να τα διαχειριστούν. Σε αντίθεση με 

την επαγγελματική ρητορική που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί για την υποστήριξη και 

την αναμόρφωση των μαθητών τους σχετικά με φαινόμενα ρατσισμού και διάκρισης, 

εδώ αποκλείουν την εμπλοκή τους σε τέτοια ζητήματα και κατασκευάζουν μια 

αυστηρή και οριοθετημένη ιδιότητα απέναντι στους μαθητές/τριες τους, αυτή του 

εκπαιδευτικού και όχι του «ψυχολόγου, του κοινωνιολόγου και του δικηγόρου». 

Αυτή η ρητορική διαπραγμάτευση της επαγγελματικής τους ταυτότητας ενισχύει το 

status quo των καθηγητών και χρησιμοποιείται ή αποσιωπάται στοχευμένα για να 

εδραιώσει ή να μειώσει την ευθύνη του ρόλου του εκπαιδευτικού, αναδεικνύοντας 

έτσι μια κατασκευαστική προσέγγιση του εαυτού (Potter & Wetherell, 2009). 

Φαίνεται, λοιπόν, ότι ο λόγος των εκπαιδευτικών ενέχει μια ακόμα αντίφαση: ενώ 

μιλούν με ευκολία για την συνεισφορά τους στα ρατσιστικά φαινόμενα και στα 

φαινόμενα διάκρισης που υφίστανται οι μαθητές/τριες τους, όταν πρόκειται για 

ζητήματα που απαιτούν προσεκτική μεταχείριση και ευαισθησία δεν τοποθετούν το 

εαυτό τους στη θέση του ειδήμονα ή της αυθεντίας.  

Στο πλαίσιο των σχολικών συνθηκών που επιδρούν στο φαινόμενο του ρατσισμού, 

ορισμένοι εκπαιδευτικοί υποστήριξαν τη σημασία και την αναγκαιότητα της 

διαπολιτισμικότητας, η οποία πηγάζει από τον λόγο της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης: 

Υ4: «Αλλά να, και τις προάλλες που κάναμε τη γιορτή της διαπολιτισμικότητας εδώ στο 

σχολείο και ήρθανε παιδιά που τα είδες και νιώσανε πρώτη φορά έτσι άνετα, που 

δείξανε χορούς από τη χώρα τους, που φτιάξανε φαγητά… Δηλαδή, αυτό νομίζω θα 

μπορούσε να μπει μέσα στο σχολείο πολύ περισσότερο. Και... έτσι δε θα μας φαίνεται 

τόσο παράξενο». 

«Γιατί... λες τι να κάνω τώρα; Να αγνοήσω εντελώς ένα παιδί; Εκεί αυτό θέλει πάρα 

πολύ δουλειά για να γίνει και αποδεκτό το παιδί. Δηλαδή, να, θα μπορούσαν κάποια 

μαθήματα να τα κάνουν και στα αγγλικά». 

Y15: «Εεε ας πούμε... Επειδή έχουμε και πολλούς μαθητές πλέον... αλλοδαπούς, η 

διαπολιτισμικότητα, ας πούμε, θα μπορούσε να υπάρχει και στα προγράμματα τα 

σχολικά. Αυτό θα ήταν ένα βήμα εναντίον της διάκρισης. Πολύ σημαντικό». 
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«Έχουν για παράδειγμα τα σχολεία τα Πολωνικά. Ντάξει, θα μπορούσανε να βάλουν 

και τα Αβανικά σαν δεύτερη γλώσσα στο γυμνάσιο. Πώς θα ήταν αυτό; (γέλια) Πώς θα 

αντιδρούσε η ελληνική κοινωνία, ε; (γέλια) Είναι μια γειτονική χώρα... Να βάλουμε και 

τη γλώσσα. Ή να βάλουμε τα Σλαβομακεδονικά (γέλια)». 

Και οι δύο ομιλητές αναγνωρίζουν την πολιτισμική ποικιλομορφία που διέπει το 

ελληνικό σχολικό περιβάλλον, εντοπίζουν σε αυτό την έλλειψη διαπολιτισμικών 

προγραμμάτων και αξιώνουν στα τελευταία την αποδοχή της διαφορετικότητας και 

την αντιμετώπιση των διακρίσεων. Ο πρώτος ομιλητής αναφέρεται στη 

διαπολιτισμική ανταλλαγή, μέσω της οποίας είναι εφικτή η ανάδειξη και η επαφή με 

την κουλτούρα των αλλοδαπών μαθητών, ιδέα που αντανακλά τους βασικούς στόχους 

του διαπολιτισμικού διαλόγου, της πολιτισμικής ανταλλαγής και της εκτίμησης της 

διαφορετικότητας στον λόγο (discourse) της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (Gorski, 

2008). Ωστόσο, πέρα από την δυνατότητα να ενταχθεί η αγγλική ως δεύτερη γλώσσα, 

δεν προσφέρει συγκεκριμένες κατευθύνσεις της διαπολιτισμικότητας στην 

καθημερινή σχολική πρακτική. Στο ίδιο μοτίβο, ο δεύτερος ομιλητής υποστηρίζει την 

σημασία της ύπαρξης της διαπολιτισμικότητας στα σχολικά προγράμματα ως μια 

γενική αρχή χωρίς να ορίζει το περιεχόμενο και τα μέσα υλοποίησής της, αφού 

αναφέρεται κυρίως στο ζήτημα της μονοπολιτισμικότητας που χαρακτηρίζει τη 

γλωσσική διδασκαλία στο ελληνικό σχολείο (Papamichael, 2008).  

Με βάση αυτές τις διαπιστώσεις, οι εκπαιδευτικοί κατορθώνουν να παρουσιάσουν 

έναν επαγγελματικό εαυτό ο οποίος είναι πρόθυμος να φέρει και να εκπροσωπεί την 

διαπολιτισμικότητα στο σχολείο, μέσα, όμως, από μια ασφαλή και γενική τοποθέτηση 

οποία δεν ξεκαθαρίζει τι χρειάζεται να αλλάξει και δεν αποκαλύπτει συγκεκριμένες 

αντι-ρατσιστικές ιδεολογίες και πρακτικές που έχουν ως εκπαιδευτικοί (Guerin, 

2005). Έτσι, λοιπόν, υιοθετούν μια επαγγελματική ρητορική, μιλώντας για το ζήτημα 

της διαπολιτισμικότητας ως κάτι θεμιτό και θεωρητικά εύκολο, το οποίο αποσιωπά 

τους δικούς τους προβληματισμούς, σκέψεις και φόβους, ενώ ενισχύει τη θετικήαυτο-

παρουσίασή τους (Flintoff & Dowling, 2017). 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η παρούσα μελέτη είχε ως αντικείμενο τη διερεύνηση των αναπαραστάσεων στον 

λόγο Ελλήνων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με το τι 

συνιστά διάκριση. Κεντρικό ζήτημα αποτέλεσε ο εντοπισμός κοινών θεματικών 

μοτίβων, καθώς και τρόπων κατασκευής και επιχειρηματολογίας των ερωτώμενων 

υπό το πρίσμα της εκπαιδευτικής τους ταυτότητας. Τα δεδομένα που προέκυψαν 

αναλύθηκαν με βάση τις αρχές της Ανάλυσης Λόγου των Potter και Wetherell 

(1987˙2009) και την ποιοτική μέθοδο της θεματικής ανάλυσης σύμφωνα με τις Braun 

και Clarke (2006). 

Ο λόγος (discourse) των εκπαιδευτικών κατέδειξε την κατασκευαστική ιδιότητα του, 

καθώς τα υποκείμενα κατασκεύαζαν και αξιολογούσαν εκδοχές της πραγματικότητας 

για τα φαινόμενα των διακρίσεων, τις οποίες απέδιδαν σε εσωτερικά αίτια αλλά και 

σε εξωτερικούς παράγοντες. Ταυτόχρονα, όμως, ο λόγος τους αντλούνταν από 

συγκεκριμένα ερμηνευτικά ρεπερτόρια, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες ρητορικές 

πηγές, όπως για παράδειγμα, αυτήν της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Ιδιαίτερα 

εμφανής ήταν η μεταβλητότητα των λεγομένων τους, κυρίως μέσω των εσωτερικών 

αντιφάσεων και της ασυνέπειας των λεγομένων τους, καθώς χρησιμοποιούσαν 

συγκεκριμένες ρητορικές τεχνικές ανάλογα με το, κάθε φορά, διαφορετικό θέμα που 

(δια)πραγματεύονταν.  

Ο λόγος των εκπαιδευτικών αρθρώθηκε γύρω από δύο κεντρικούς άξονες: την 

εννοιολόγηση της διάκρισης που ήταν και το κύριο ερευνητικό ερώτημα της μελέτης 

και τις αιτίες του σχολικού ρατσισμού/διάκρισης που ήταν αναμενόμενο να 

αναφέρουν λόγω της επαγγελματικής τους ταυτότητας, επιβεβαιώνοντας την 

προβληματική της προκατάληψης (Wetherell, 2012). Ειδικότερα, ένα κύριο 

χαρακτηριστικό που διαπερνά το σύνολο των δεδομένων είναι ο αντιφατικός λόγος 

και η αντιθετική ρητορική των εκπαιδευτικών για το ζήτημα των διακρίσεων και του 

ρατσισμού, τα οποία συνδέονται, εν γένει, με την επαγγελματική ταυτότητά τους και 

εξυπηρετούν στη θετική αυτό-παρουσίασή τους μέσω της αποποίησης της κατηγορίας 

του προκατειλημμένου/ρατσιστή και της υποστήριξης κανονιστικών ιδεών για τον 

ρόλο και την παιδαγωγική πρακτική τους. 

Σε ένα πρώτο επίπεδο, λοιπόν, η διάκριση συνιστά για τους εκπαιδευτικούς μια 

ατομική παθολογία που εδράζεται στο εσωτερικό του ψυχισμού των ατόμων αλλά 
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ταυτόχρονα και έναν κοινωνικο-οικονομικό διαχωρισμό που συντελείται στο 

εσωτερικό των κοινωνιών. Αυτή η ψυχολογιοποίηση της διάκρισης και η σύλληψή 

της, ταυτόχρονα, ως κοινωνικό φαινόμενο που πηγάζει από την εξουσία και την 

ανισότητα, μετριάζει και εκλογικεύει την ενδεχόμενη κατηγορία για ρατσισμό, καθώς 

και την ευθύνη των εκπαιδευτικών ως επαγγελματίες, εφόσον, δηλαδή η διάκριση 

αποτελεί μια πραγματικότητα – ψυχικά και κοινωνικά. Συνεπώς, μπορούν όλοι – 

ακόμα και οι ίδιοι – να είναι ρατσιστές (Wetherell, 2012). 

Αυτή η εξίσωση της προκατάληψης με τον ρατσισμό και τις διακρίσεις επιβεβαιώνει 

την κοινωνική κατακραυγή της προκατάληψης (Billig, 2012) και την επιθυμία 

αποφυγής της κατηγορίας του ρατσιστή από τα υποκείμενα, όπως έχει ανιχνευθεί και 

σε άλλες μελέτες (Potter & Wetherell, 1993˙Verkuyten, 2005˙Sommers & Norton, 

2006˙Figgou & Condor, 2006). Μέσα από την ανάλυση, διαπιστώθηκε ότι οι 

εκπαιδευτικοί επιδίδονται σε μια ρητορική της άρνησης του ρατσισμού, τον οποίο 

ταυτίζουν με την προκατάληψη και τον εκλαμβάνουν ως μομφή προς το πρόσωπό 

τους ως άτομα αλλά και ως εκπρόσωποι για την υπεράσπιση του σχολείου ως ισότιμο 

και ανεκτικό περιβάλλον. Η ρητορική αυτή ανέδειξε τεχνικές και εργαλεία 

αναπαραγωγής του κυρίαρχου λόγου για τις διακρίσεις και τον ρατσισμό απέναντι 

στις μειονότητες, υποστηρίζοντας, για παράδειγμα, τη διαπολιτισμικότητα ως 

αφηρημένη έννοια, χωρίς να δίνουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις για την εφαρμογή 

της. Ωστόσο, η επιχειρηματολογία τους απεμπολεί τον δομικό, ιστορικό και 

συστημικό χαρακτήρα των διακρίσεων, ενώ αποσιωπά την διαιώνιση της ύπαρξής 

τους (Wetherell, 2012).  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαφορετική διαχείριση της επαγγελματικής τους 

ταυτότητας σχετικά με τον ρόλο και την ευθύνη τους απέναντι στους ντόπιους και 

τους αλλοδαπούς μαθητές τους. Σε συμφωνία με ευρήματα άλλων ερευνών 

(McCreary, 2017˙Flintoff & Dowling, 2017), εδώ εντοπίζεται και πάλι μια αμφίσημη 

και συνάμα κανονιστική ρητορική περί διακρίσεων και ρατσισμού, η οποία 

επιστρατεύεται μέσω ρητορικών εργαλείων λόγω της προνομιούχας κυρίαρχης θέσης 

των «λευκών» εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν ρητά την υποχρεωτική 

και τη θεμιτή εφαρμογή μιας παιδαγωγικής που δεν κάνει διακρίσεις, εξυμνώντας τη 

διαφορετικότητα του κάθε μαθητή και επισημαίνοντας το καθήκον τους ως 

αναμορφωτές και προαγωγούς της ίσης μεταχείρισης των μαθητών και της 

διαμόρφωσης ενός κλίματος διαπολιτισμικής ανταλλαγής, τα οποία αντλούν από τον 
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δημόσιο ισονομικό (egalitarian) λόγο και τον παιδαγωγικό λόγο της αντι-ρατσιστικής 

εκπαίδευσης. 

Ωστόσο, ο επαγγελματικός τους ρόλος αναφορικά με τη διάπλαση των μαθητών, 

μετριάζεται και αναιρείται όταν συγκρίνεται με τον ρόλο που διαδραματίζει το 

οικογενειακό περιβάλλον στην ανατροφή τους, στο οποίο αποδίδουν την καλλιέργεια 

του ρατσισμού των ντόπιων μαθητών και την «προβληματική» συμπεριφορά των 

αλλοδαπών μαθητών. Μια τέτοια ρητορική ενισχύεται και από την αδυναμία τους να 

ανταπεξέλθουν σε προβλήματα μαθησιακών δυσκολιών και σεξουαλικού 

προσανατολισμού, όπως αυτών των σεναρίων. Έτσι, λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί 

κατασκευάζουν θεωρητικά και εύκολα την ιδέα ενός ηθικού και σωστού 

εκπαιδευτικού απέναντι στο ρατσισμό και τις διακρίσεις, ο οποίος όμως έχει 

περιορισμένη ικανότητα και ευθύνη να λειτουργήσει πρακτικά ως τέτοιος απέναντι 

στους μαθητές του (Papamichael, 2008). Το αντιφατικό ρεπερτόριο των καθηγητών 

για το ρατσισμό και τις διακρίσεις γίνεται εμφανές μέσω της σύλληψης τους τόσο ως 

εξω-σχολικά όσο και ενδο-σχολικά φαινόμενα, τα οποία ναι μεν αντιμετωπίζουν αλλά 

στα οποία φαίνεται ότι δε συμμετέχουν. 

Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αντιφατική κατασκευή της έννοιας του 

πολιτισμού ως εμπόδιο και ως πλεονέκτημα για την ένταξη των αλλοδαπών μαθητών 

στο ελληνικό σχολείο. Αφορμώμενοι από τις περιπτώσεις των μαθητών που τους 

δόθηκαν, οι εκπαιδευτικοί αξιολόγησαν ουδέτερα την πολιτισμική απόκλιση των 

Ινδών μαθητών ως προς την κουλτούρα των Ελλήνων μαθητών και αρνητικά ως προς 

αυτή των Αλβανών. Οι πρώτοι φαίνεται να αποτελούν «αυθεντικές ταυτότητες» που 

δεν αλλοιώνουν και δεν αλλοιώνονται από την κυρίαρχη ελληνική κουλτούρα, ενώ οι 

δεύτεροι είναι πιο κοντά πολιτισμικά και «απειλούν» την ελληνική (McCreary, 2011). 

Η ρητορική αυτή επιβεβαιώνει το γενικότερο πλαίσιο του σύγχρονου ρατσιστικού 

λόγου, ο οποίος βασίζεται στην πολιτισμική ιεραρχία μεταξύ των εθνικο-

πολιτισμικών ομάδων και συντελεί στην αντίληψη των μεταναστών ως πρόβλημα για 

την κοινωνία. (Pehrson & Leach, 2012˙Rodat, 2017). 

Χαρακτηριστική σε αυτό το σημείο είναι μια ακόμη εσωτερική αντίφαση στο λόγο 

των εκπαιδευτικών, κατά την οποία αποδίδεται στους Αλβανούς μια κοινωνική 

παθολογία τόσο της αποποίησης της εθνικής τους ταυτότητας γιατί δεν αισθάνονται 

περήφανοι για αυτήν όσο και της υπεράσπισής της από αυτούς. Μέσω αυτής της 
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επιχειρηματολογίας οι εκπαιδευτικοί κατορθώνουν να δικαιολογήσουν την αρνητική 

στάση των Ελλήνων απέναντι στους Αλβανούς, εν γένει, αλλά και να μειώσουν την 

πιθανότητα ενδεχόμενης κατηγορίας για ρατσισμό προς το πρόσωπό τους. Η  

συγκεκριμένη διαπραγμάτευση της εθνικής ταυτότητας των Αλβανών από τους 

εκπαιδευτικούς κατέστη ως ένα βαθμό διφορούμενη, λόγω της μεγάλης εισροής 

αλβανικού μεταναστευτικού εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα και της κρίσης της 

ελληνικής εξωτερικής πολιτικής που δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα από τη 

μεταβολή των πολιτικών ισορροπιών στα Βαλκάνια, με αποκορύφωμα την εμφάνιση 

του «Μακεδονικού ζητήματος». Οι ιδιαίτερες αυτές κοινωνικο-ιστορικές συνθήκες 

φαίνεται να έχουν διαμορφώσει σε μεγάλο βαθμό ξενοφοβικές και στερεοτυπικές 

αντιλήψεις και στάσεις μεταξύ των δύο χωρών, τόσο σε εθνικο-πολιτικό όσο και σε 

καθημερινό επίπεδο (Βούλγαρης κ.ά., 1995˙Παναγιωτοπούλου, 1996).  

Η παρούσα έρευνα ανέδειξε την άρρηκτη σύνδεση της επαγγελματικής ταυτότητας 

των εκπαιδευτικών με τις αναπαραστάσεις και τους τρόπους κατασκευής της 

διάκρισης. Οι εκπαιδευτικοί, λόγω της «ειδικής τους ταυτότητας», αντλούν ιδέες από 

τον παιδαγωγικό λόγο της αντι-ρατσιστικής και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, 

αναπτύσσοντας μια επαγγελματική ρητορική κανονιστικών και κοινωνικά αποδεκτών 

τοποθετήσεων. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί αποτελούν πολίτες της ευρύτερης κοινωνίας 

και οι αναπαραστάσεις τους παρουσιάζονται ως κοινότυπες ιδέες, ενώ την ίδια στιγμή 

επιτελούν διαφορετικές λειτουργίες. Αυτές μπορεί να είναι η αποποίηση της 

κοινωνικής κατακραυγής του ρατσιστή και η δέσμευση τους ως δυτικά υποκείμενα να 

αναπαράγουν σε επιφανειακό επίπεδο έναν μη προκατειλημμένο εαυτό, προκειμένου 

να εντάσσονται σε ένα πολιτισμένο και ηθικό ανθρωπολογικό στάδιο που συμβαδίζει 

ιδεολογικά με τις αρχές της νεωτερικής εποχής.  

Αυτό το οποίο διαφαίνεται σε ένα βαθύτερο επίπεδο είναι ότι οι εκπαιδευτικοί μπορεί 

εκ των πραγμάτων να δικαιολογούν ή να υποστηρίζουν την τάξη πραγμάτων και τις 

υφιστάμενες διομαδικές σχέσεις. Επικαλούμενοι την αντιρατσιστική ιδεολογία στο 

λόγο τους και διαχειριζόμενοι την αυτό-εικόνα τους με τρόπο που να μην αντιβαίνει 

φαινομενικά στις σύγχρονες αξίες, για παράδειγμα, τα άτομα μπορούν να 

υποστηρίζουν τις άνισες σχέσεις που επικρατούν μεταξύ των ατόμων από 

διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. Το συμπέρασμα αυτό είναι σύμφωνο και συνάδει 

με τα συμπεράσματα της Wetherell (2012) για την προκατάληψη. 
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Στο πλαίσιο της Προβληματικής της Προκατάληψης, ο λόγος των ατόμων 

χαρακτηρίζεται από εσωτερικές αντιφάσεις οι οποίες στρέφουν τον φακό στη 

θεώρησή της ως μια ατομική παθολογία και όχι ως ένα κοινωνικό πρόβλημα που 

εξαρτάται από τις σχέσεις κυριαρχίας και τα συμφέροντα μεταξύ των ομάδων. Την 

ίδια στιγμή, οι αντιφάσεις αυτές επιτρέπουν στα άτομα να αντιμετωπίζουν 

ενδεχόμενη αρνητική αξιολόγηση χρησιμοποιώντας ρητορικές κινήσεις, όπως είναι, 

για παράδειγμα, η υπονόμευση της κατηγορίας που τους αποδίδεται ως 

προκατειλημμένους με το να την προσδιορίζουν ως λιγότερο αρνητική και 

περισσότερο δικαιολογημένη, η αποστασιοποίηση από την κατηγορία και η επίρριψη 

της σε άλλη ομάδα ατόμων κ.ά.  Τα παραπάνω, λοιπόν, επιτρέπουν με έναν τρόπο τη 

διαιώνιση της υφιστάμενης τάξης πραγμάτων στον κοινωνικό χώρο. 

Η έρευνα καταδεικνύει, ακόμη, την άρρηκτη σύνδεση των αναπαραστάσεων των 

ατόμων με την επεξήγηση και την εφαρμογή συγκεκριμένων «δράσεων» (π.χ. 

αποποίηση ρατσισμού και δικαιολόγηση πρακτικών διάκρισης), καθώς και τη 

δυναμική που μπορεί να λάβει ο λόγος τους αναφορικά με τα ρεπερτόρια που 

χρησιμοποιούν και από τα οποία αντλούν νοήματα και ιδέες. Τα συγκεκριμένα 

ευρήματα της έρευνας μπορούν να αποτελέσουν έναυσμα για αναστοχασμό και 

κριτική πλαισίωση της παιδαγωγικής πρακτικής των ίδιων των εκπαιδευτικών, οι 

οποίοι διαχειρίζονται μια πολυπολιτισμική σχολική πραγματικότητα και, κατά 

συνέπεια, οι αντιλήψεις τους σχετικά με φαινόμενα ρατσισμού και διακρίσεων 

διαμορφώνουν σε μεγάλο βαθμό τη σχολική κουλτούρα.  

Τα αποτελέσματα της μελέτης είναι έγκυρα στο πλαίσιο ερμηνείας τους και 

αντιπροσωπευτικά στο επίπεδο συγκέντρωσης των δεδομένων και της ανάλυσής 

τους. Ζητούμενο δεν ήταν η μελέτη ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος με στόχο την 

εξαγωγή γενικεύσεων, καθώς το πλαίσιο της Ανάλυσης Λόγου στο οποίο 

πραγματοποιήθηκε η έρευνα υποστηρίζει ότι οι αναπαραστάσεις που 

κατασκευάζονται εξαρτώνται από το κάθε φορά διαφορετικό μικρο- και μάκρο-

επίπεδο διαδραστικού πλαισίου. Η ανάλυση, λοιπόν, υποδεικνύει την συνεχή και 

περαιτέρω διερεύνηση των τρόπων και των δράσεων τις οποίες μετέρχονται 

συγκεκριμένα υποκείμενα σε συγκεκριμένες περιστάσεις, καθώς επίσης και την 

εναλλακτική διερεύνηση των αναπαραστάσεων των εκπαιδευτικών και σε άλλα 

κοινωνικο-πολιτισμικά περιβάλλοντα με διαφορετικές αφορμές και θέματα 

συζήτησης.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1ο υποθετικό σενάριο 

Η περίπτωση που ακολουθεί αφορά έναν μαθητή αλβανικής καταγωγής ο οποίος 

γεννήθηκε και ζει στην Ελλάδα και φοιτά στην Ά Λυκείου ενός σχολείου της Αθήνας. 

Ο μαθητής αυτός αντιμετωπίζει δυσκολίες ένταξης και προσαρμογής στο σχολικό 

περιβάλλον καθώς και γνωστικές ελλείψεις στα μαθήματα, ενώ κατά καιρούς 

εμφανίζει επιθετική – λεκτική και σωματική - συμπεριφορά προς τους συμμαθητές 

του. Για παράδειγμα, πολλές φορές κατά τη διάρκεια του μαθήματος ενοχλεί και 

πειράζει τους συμμαθητές του αποσπώντας τους την προσοχή από το μάθημα και στα 

διαλείμματα είναι αρκετά δραστήριος με έντονη διάθεση για καβγά. 

Οι γονείς του δεν επισκέπτονται συχνά το σχολείο, ενώ από όσο γνωρίζουμε, δεν 

παρακολουθούν ιδιαίτερα την πρόοδο του παιδιού λόγω της δουλειάς τους που 

απαιτεί πολλές ώρες από τον χρόνο τους. Μας έχουν πει ότι το παιδί έχει δεχθεί 

αρνητικά σχόλια τόσο από συμμαθητές όσο και από συνομηλίκους της γειτονιάς, 

γιατί δείχνει ενδιαφέρον για μικρότερα αγόρια. Ο ίδιος γνωρίζει πως υπάρχουν 

ψίθυροι στο σχολείο γι’ αυτόν, ενώ πολλές φορές τα βάζει με τους γονείς του και 

τους κατηγορεί ότι φταίνε αυτοί που τον σχολιάζουν οι συμμαθητές του.  

 

2ο υποθετικό σενάριο 

Η Elin φοιτά στη ‘Α Λυκείου ενός σχολείου της Αθήνας. Ο πατέρας της κατάγεται 

από την Αλγερία και η μητέρα της από μια πόλη της Ινδίας, ωστόσο εκείνη 

γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ελλάδα. Παρά τα οικονομικά προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι γονείς της, είναι μία από τις καλύτερες μαθήτριες της τάξης της με 

υψηλούς βαθμούς και με πολύ καλή διαγωγή απέναντι στους καθηγητές και τους 

συμμαθητές της.  

Ωστόσο, για κάποιο χρονικό διάστημα ήδη από την αρχή της σχολικής χρονιάς, 

άρχισε να παραπονιέται για συμπτώματα αδιαθεσίας και ζητούσε άδεια να φεύγει από 

το σχολείο, κάτι που έφτασε να γίνει συστηματικό. Παρόλα αυτά, δεν διαπιστώθηκε 

ότι είχε κάποιο ιατρικό πρόβλημα. Από τα μέσα της σχολικής χρονιάς και έπειτα, η 

μαθήτρια άρχισε να αποκτά μία υπεροπτική στάση απέναντι στους υπόλοιπους 
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μαθητές. Για παράδειγμα, διέκοπτε συχνά τα υπόλοιπα παιδιά στο μάθημα 

επιδεικνύοντας τις γνώσεις της ή έκανε πολλές ερωτήσεις προς τους καθηγητές για το 

μάθημα, ώστε να δείχνει συνεχώς το ενδιαφέρον της. Μάλιστα, πολλοί συμμαθητές 

της έλεγαν ότι κάνει την έξυπνη κατά τη διάρκεια του μαθήματος και ότι θέλει 

διαρκώς να ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




